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Editorial: Slovo – From Local to Global
Over a year ago Slovo started a journey through time and space. Such a journey could
probably be best expressed with Lakoff and Johnson’s metaphor “times are locations
over which you move.” Moving on, Slovo reached a series of consecutive stationary
points which clearly indicated the direction it was headed in: from local to global, i.e.
from an electronic journal of the Uppsala Slavists to an international journal for all
scholars in the field of Slavic studies. The transition is now completed, and we are
pleased to announce that Slovo from the next issue on (No. 53) will be an open-access
peer-reviewed journal.
The current issue, No. 52, is the last juncture before Slovo becomes an open
international journal. It is devoted to all scholars in the field of Slavic studies who
have visited Uppsala University during the last decade.
The theme “time is space” can be traced in most of the articles in the current issue,
starting with the article of our invited Swedish contributor Birgitta Englund Dimitrova.
Her article discusses the theoretical problems which must be solved in a translation in
order for a work to become understandable in other places and in different times. She
provides examples to illustrate the theory from her Bulgarian-Swedish translation of
Nikolaj Chajtov’s short story “Dărvo bez koren”, including revisions which she has
made in her own translation from 30 years ago.
Carin Davidsson’s article is also a theoretical commentary, on the translation into
Swedish of Anton Čechov’s short story “Archierej”. This is her last article, published
posthumously. Here, another time-is-space perspective can be traced. Davidsson was
for many years active in the Slavic Department at Uppsala University and, together
with Karin Pontoppidan-Sjövall, was the co-editor of Slovo’s first issue, in 1972.
Atle Grønn visited Uppsala in 2010. His article discusses the verbal quantifiers
byvalo in Russian and used to in English from the perspective of sequence of tense
theory (SOT). The empirical base for his study is the multilingual RuN-Euro parallel
corpus.
Ana Stoykova, who visited Uppsala in 2005, discusses the electronic edition of the
The Slavic Physiologus and the strategies that make it possible to access every single
copy of a medieval Cyrillic text and to conveniently track the smallest variations
between all its copies.
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Margaret Dimitrova, who visited Uppsala in 2008, reviews Cynthia Vakareliyska’s
book The Curzon Gospel as “one of the most reliable resources for further examination
of medieval Slavonic Gospels.”
The current issue ends with the traditional complete bibliography for 2010 of
publications by Slavists affiliated with Uppsala University (compiled by Johan
Muskala) and a new section, News from Uppsala, which lists significant events and
contributions. The annual bibliography and the new section will be present in future
issues also, to preserve Slovo’s link to Uppsala University.
Transforming Slovo to an open international journal means a whole new set of
responsibilities for the editors. For this reason, we welcome a new member in the
editorial board, Juhani Nuorluoto, the current Chair of Slavic Languages at Uppsala
University.
Soon it will be Christmas time. We have decorated the house, lit the fireplace, and
opened the doors. Now we are eagerly awaiting you, our guests. But until we meet, we
want to wish you all Happy Holidays from all the Slavists at Uppsala University.
Hopefully, Slovo’s new issue will contribute to your holiday experience with some
enjoyable and inspiring reading!
Daniela Assenova
Uppsala, December 2011
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En översättare korsar sitt spår:
Personlig översättningsvetenskaplig betraktelse1
Birgitta Englund Dimitrova
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet
Birgitta.Englund@tolk.su.se

Abstract: A Translator Crosses her Tracks: Personal Translation-theoretical Reflections
This article presents a translation into Swedish of the short story Дърво без корен by the Bulgarian
author Nikolaj Chajtov. The translation is accompanied by a theoretical commentary, determining the
purpose (skopos) of the translation, and discussing some of the translation problems encountered,
mainly the translation of proper names and place names and the translation of colloquial features and
dialect. Some of the discursive strategies chosen were intended to create resistancy, in line with
Venuti’s (2008) concept of foreignization.

1. Inledning
På 1970- och 1980-talen sysslade jag en del med den bulgariske författaren Nikolaj
Chajtov. Jag skrev en presentation av honom (Englund 1980) och översatte en av hans
noveller (Chajtov 1981). Översättningsarbetet resulterade också så småningom i en
artikel där jag behandlade en del översättningsproblem som hans verk givit upphov
till, framför allt översättning av dialektala uttryck (Englund Dimitrova 1987). För en
tid sedan aktualiserades mitt intresse för Chajtov igen i samband med en artikel i
denna tidskrift (Assenova 2010). Jag erinrade mig då min opublicerade översättning av
Chajtovs novell Dărvo bez koren (Ett träd utan rot), som jag efter visst letande
återfann i en dammig pärm, i form av en genomslagskopia av ett maskinskrivet manus
– kanske en möjlig utgångspunkt för en artikel?
I den här artikeln vill jag berätta om novellen och om hur jag arbetat med att
revidera min gamla översättning och färdigställa den för publicering i Slovo.

1

Tack till två anonyma granskare och till Cecilia Alvstad, för noggrann läsning och konstruktiva förslag, både
vad gäller översättningen och kommentardelen.

7

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

2. Utgångspunkter
2.1 Några ord om novellen
Novellen är publicerad 1967 i samlingen Divi razkazi (Vilda berättelser; Chajtov
19672), och berättas i jag-form. Den som talar är en äldre man, Ignat, kallad Gatio,
som efter ett långt aktivt liv på bulgariska landsbygden nu bor hos sin son och
svärdotter i Sofia. Han har svårt att finna sig tillrätta och få dagarna att gå. Som så
många i Bulgarien och Sofia tycker han om att tillbringa tid i en skuggig park på en
bänk och novellen berättas i form av en monolog, riktad till den som sitter bredvid
honom där på bänken. I sin monolog ger han röst åt sin känsla av hemlöshet och
rotlöshet, på den plats han befinner sig men också i den tid han befinner sig.
Utvecklingen har gått ifrån honom, och han upplever klyftan mellan landsbygd och
stad, mellan generationerna – sig själv och son och sonhustru, mellan dåtid och nutid.
Olika ideal och sedvänjor står emot varandra. Naturen har stor betydelse för honom,
och det är naturligtvis ingen slump att han har sökt sig just till en park. Inställningen
till naturen och det nära bandet till den är något som präglar de flesta av Chajtovs
karaktärer3.
Novellen behandlar i hög grad allmängiltiga och universella teman. Samtidigt är
den förankrad i sin tid och plats. Anspelningar görs på bulgariska realia både från
1960-talet och tidigare. Det är tydligt att novellen utspelas i Sofia och det framgår att
Gatio kommer från byn Široka Lăka i Rodope-bergen.

2.2 Den gamla versionen av min översättning
Min översättning var inte daterad, men den är försedd med översättarens namn. Det
står: Övers. Birgitta Englund, och detta ger en viss ledning. Den måste alltså vara
tillkommen innan jag gifte mig 1981, troligen några år dessförinnan. Den har alltså
drygt 30 år på nacken.
Det var på många sätt en egendomlig känsla att läsa min gamla översättning, både
personligt och yrkesmässigt. På ett personligt plan blev det tydligt att mitt eget liv
sedan dess hade kommit att få viktiga beröringspunkter med tematiken i novellen.
Genom giftermål med en bulgar har jag i perioder varit i en situation som påminner
om svärdotterns i novellen. Min svärfar tillbringade kortare och längre perioder hos
oss i Stockholm. Född 1933 i Basarbovo, en by någon mil utanför Ruse, måste han ha
upplevt Sverige och det svenska sättet att leva som i många avseenden väldigt
främmande. Och detta trots att han var läkare, hade arbetat i olika delar av Bulgarien
och bodde de sista decennierna av sitt liv i Sofia. En annan personlig beröringspunkt är

2
3

Min översättning är dock gjord efter andra utgåvan av samlingen (Chajtov 1969). Jämför även avsn. 3.6.
Se Assenova (2010) för en närmare presentation av författaren.
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naturligtvis att jag själv idag är betydligt äldre än när jag gjorde första versionen, och
därmed har också jag fått uppleva stora förändringar i samhället, teknologiskt, etc.
Det kändes lustigt och lite rörande att se min ganska valhänta hantering av vissa
översättningsproblem, mot bakgrund av att jag idag har ca 25 års erfarenhet av att
utbilda översättare och bedriva översättningsvetenskaplig forskning. Min dåvarande
översättning är utformad av en person med goda kunskaper i bulgariska, men med
relativt liten praktisk erfarenhet av översättning, och utan kunskaper inom
översättningsteori. Detta är inte en ovanlig situation för många nya översättare,
traditionellt har man lärt sig yrket främst genom att utöva det. Idag kan jag se att min
bristande insikt i översättningsteori gjorde det svårt för mig att hantera många av de
översättningsproblem som är av central betydelse för novellen. Jag har t.ex.
uppenbarligen insett att de kontrasterande konnotationerna för vissa ortnamn är
viktiga, och försökt att få fram detta i översättningen genom att översätta somliga av
dem till svenska, vilket inte alls givit något lyckat resultat. Personnamnen har i flera
fall också viktiga konnotationer, men dessa hade jag inte alls gjort något försök att
lyfta fram eller återge i översättningen och de kommer dåligt fram. I de fall det
förekommer bulgariska realia, så kallade kulturspecifika ord och uttryck, hade jag inte
alls förklarat dem, oklart om detta var ett medvetet val eller brist på kunskap om olika
möjliga strategier.
Egendomligt var det också att se vissa språkliga drag i min gamla översättning. Den
gamle Gatio talar på bulgariska ett stiliserat talspråk med vissa dialektala och
ålderdomliga inslag, något som är utmärkande för många av Chajtovs verk (Assenova
2010; Englund Dimitrova 1987). Jag hade använt ortografiska varianter, uppenbarligen
i ett försök att göra min svenska text mer talspråklig, och skrivit t.ex. sta’n i stället för
staden och nå’n i stället för någon. Men normerna för hur svenska skrivs har hunnit
förändras på dryga 30 år, och idag gör inte detta intryck av ledigt talspråk i skrift. En
annan förändring som har skett i svenskan rör kommateringen. Jag hade i min gamla
version följt de normer som gällde på 1970-talet, men idag är kommateringen betydligt
mer sparsam, och särskilt då i texter som eftersträvar en ledig och talspråklig karaktär.

2.3 Teoretiska utgångspunkter
När jag skriver en teoretisk kommentar till min egen översättning, följer jag en
gammal tradition inom översättningsfältet. De första teoretiska skrifterna om
översättning var just sådana kommentarer av översättare; en översikt ges t.ex. i
Munday (2001, kap. 2). Det är ofrånkomligt att en kommentar till en egen översättning
får ett relativt starkt inslag av subjektivitet. Jag har också här tillåtit mig att vara mer
personlig än vad som kanske är brukligt. Detta står i viss motsättning till hur
översättningsvetenskapen, på engelska Translation Studies, har utvecklats under de
senaste decennierna. En viktig drivande faktor i dess starka utveckling har varit en
9

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

rörelse bort från det subjektiva och värderande, i riktning mot mer deskriptiva studier
av översättningar, och med en ökad strävan mot sökande av förklaringar och
allmängiltiga tendenser (jfr Holmes 1972/2000, Toury 1995). Denna utveckling har jag
själv varit med i genom min egen forskning. Parallellt med denna utveckling har dock
översättningskommentaren levt kvar som genre, t.ex. i någon mån i förord till
översättningar, men kanske framför allt i många examensarbeten skrivna av studenter
på översättarutbildningar.
Som redan framgått, vet jag idag mer om översättning, både praktiskt och teoretiskt,
än jag gjorde för drygt 30 år sedan; t.ex. hur viktigt det är att man som översättare gör
klart för sig vilket syfte man har med sin måltext - jfr den så kallade skopos-teorin
(Reiss & Vermeer 1984), och att man utformar en övergripande strategi utifrån syftet
för att lösa de problem som den konkreta uppgiften erbjuder, i det här fallet alltså
bulgariska realia, bulgariska personnamn och ortnamn, och på ett mer övergripande
plan textens delvis talspråkliga karaktär.
Realia eller så kallade kulturspecifika ord och uttryck, liksom namn (ortnamn,
personnamn), är välkända översättningsproblem, som har behandlats mer eller mindre
uttömmande i ett stort antal arbeten. Redan i tidiga klassifikationer av översättningsmetoder (t.ex. de sju övergripande metoder som föreslogs av Vinay & Darbelnet 1958)
identifierades ett antal principiella möjligheter som senare arbeten har vidareutvecklat
i mer eller mindre detaljerade systematiseringar (se t.ex. Newmark 1988, Nida 1964,
Svane 2002, Vlachov & Florin 1980). För översättning av namn, se t.ex. Rūķe-Draviņa
(1983) och Jonasson (1997).
I Chajtovs novell har alltså framför allt namnen viktiga konnotationer, och denna
problematik i översättningssammanhang har behandlats uttömmande av Leppihalme
(1994). Hon urskiljer tre huvudsakliga översättningsstrategier, i samtliga fall med
några underkategorier (a.a. s. 94):
1)
2)
3)

Bibehållande (retention) av namnet;
Ersättande (replacement) av namnet med annat namn;
Strykning (omission) av namnet.

Pedersen (2007) vidareutvecklar denna klassifikation och tillämpar den också på
översättning av realia. Behandlingen av namn och kulturspecifika företeelser påverkar
naturligtvis hur läsaren kommer att uppfatta den översatta texten. En text där
personerna har ”utländska” namn, och där ortnamnen tydligt är hämtade från ett annat
land än målspråkslandet, signalerar att det med viss sannolikhet rör sig om en
översättning. Intrycket kan förstärkas om också realia av olika slag nämns i
källspråksform.
Detta har viss anknytning till den distinktion som går tillbaka till Schleiermachers
(1813, se t.ex. Munday 2001:28) tankar kring Verfremdung (förfrämligande) kontra
Verdeutschung (naturalisering), och om läsaren ska tas till författaren eller författaren
tas till läsaren. Den amerikanske översättningsforskaren Lawrence Venuti har
10
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vidareutvecklat denna dikotomi under termerna foreignization och domestication. Med
dessa avser han framför allt olika etiska förhållningssätt till översättningsuppgiften.
Ett förfrämligande förhållningssätt vill uppnå att den översatta texten bidrar med något
nytt till målspråket och målkulturen. Enligt Venuti leder ett sådant förhållningssätt till
att översättaren tillämpar diskursstrategier som erbjuder läsaren ”motstånd” vid
läsningen, detta till skillnad från många översatta texter där språket, enligt Venuti,
karakteriseras av nivellering och utslätande:
The terms “domestication” and “foreignization” indicate fundamentally ethical attitudes towards a
foreign text and culture, ethical effects produced by the choice of a text for translation and by the
strategy devised to translate it, whereas terms like “fluency” and “resistancy” indicate fundamentally
discursive features of translation strategies in relation to the reader’s cognitive processing. (Venuti
2008:19)

Dessa tankar har relevans för mitt val av strategier för översättning av Chajtovs
stiliserade talspråklighet.

3. Kommentar till den nya versionen
3.1 Överväganden inför revidering av översättningen
Mycket har hänt sedan novellen skrevs, och sedan jag gjorde den första versionen av
min översättning. Den värld som novellen skildrar som samtida är delvis borta. Många
seder och bruk lever delvis kvar, men samhällsskicket är förändrat.
Om man väljer sådana strategier för översättning av kulturspecifika ord och uttryck
som innebär ”kulturella” eller ”funktionella” motsvarigheter, hämtade från målspråket
och dess kultur, innebär detta, direkt eller indirekt, att förflytta novellens handling till
målspråkskulturen. Svårigheterna med omvårdnad av gamla föräldrar är naturligtvis
minst lika aktuella i Sverige som i Bulgarien, även om det sociala och kulturella
trycket att flytta hem sina gamla föräldrar till sig inte är lika starkt här som där.
Förväntningarna här ser annorlunda ut, inte nödvändigtvis mindre starka och
pressande. Att i översättningen förflytta texten till målspråkskulturen är dock inte en
lösning som är vedertagen idag i översättning av seriös skönlitteratur, och här skulle
den kännas malplacerad, enligt min uppfattning.
Ett annat problem är de olika tidsplanen i novellen. I det bulgariska originalet är
berättartiden ungefär samtidig med dess publicering, alltså troligen 1960-tal. Den
gamle Gatio kan då tänkas vara född någon gång under 1800-talets två sista decennier.
Det centrala temat är motsättningen mellan det gamla och det nya. Detta måste alltså
lyftas fram. Det medför att jag måste fatta beslut om vilket tidsplan novellen ska
förläggas till i översättningen.
Jag upplever mig ha följande möjligheter. Det första alternativet är att bevara
novellens berättartid i översättningen. Detta skulle betyda att den svenska texten får
två förflutna tidsplan, dels det mer avlägsna förflutna som Gatio relaterar till och där
11
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hans aktiva liv ägt rum, dels det närmare förflutna där berättelsen utspelar sig. Detta
närmare förflutna kan kräva en del förklaringar för en svensk läsare. Att det finns två
förflutna tidsplan i novellen riskerar att dra uppmärksamheten från den centrala
motsättningen mellan gammalt och nytt och göra den mindre tydlig. I stället för en fint
gestaltad universell problematik kan novellen uppfattas som en (något dammig)
skildring av ett socialistiskt 60-tals Bulgarien. Den förtjänar ett bättre öde än så!
En hypotetisk möjlighet är att tydligt förflytta novellens handling till det moderna
Bulgarien, och utforma översättningen som om Chajtov hade skrivit sin novell idag.
Det är en intressant tanke att laborera med. Vad kunde den gamle Gatios son då tänkas
ha för sysselsättning: EU-tjänsteman på hög nivå kanske, eller maffiaboss. Det här
alternativet har dock inte stöd i vedertagna översättningsstrategier.
Jag väljer därför att behålla novellen som en berättelse som utspelar sig i Bulgarien,
men i en mindre identifierbar tid. Referenser till specifikt bulgariska förhållanden
utformas på ett sådant sätt att de inte är entydigt bundna till den socialistiska perioden,
utan i stället möjliggör en mer tidlös och allmängiltig läsning. Jag går närmare in på
det nedan.
En viktig förutsättning för min översättning har varit att måltexten ska kunna stå på
egna ben. Även om jag har fått förmånen att skriva denna kommentar och naturligtvis
hoppas att den kommer att bli läst, så vill jag att min översättning ska kunna läsas och
förstås fullt ut som egen text. Kommentaren ska inte vara nödvändig som ett
komplement, utan en fördjupning. Jag vill också att min måltext skulle kunna läsas
högt, som en hel och fullständig text – allt som behövs för att förstå den ska finnas i
texten själv. Det här betyder att jag undviker fotnoter, översättarens anmärkning,
separata ordlistor och liknande. Det betyder också att jag ibland gör vissa tillägg
(expliciteringar) i texten. Det har varit en viktig målsättning för mig att dessa inte ska
uppfattas som ”främmande”, utan vara en integrerad del av texten, dvs. att de skulle
kunnat yttras av Gatio själv, så som han skildras av Chajtov.

3.2 Kort om revideringsprocessen
Eftersom jag i min forskning intresserat mig för översättningsprocessen och hur olika
översättare angriper en översättningsuppgift (se t.ex. Englund Dimitrova 2005) vill jag
kort nämna hur jag gått till väga för att revidera min gamla version4. Texten fanns
alltså som en maskinskriven kopia. Jag började med att skriva in den i datorn i Word,
med exakt bibehållen stavning och interpunktion. Jag övervägde om jag skulle börja
föra in ändringar direkt, kanske som kommentarer till texten, men bestämde mig för att
avstå från det. Samtidigt med detta gjorde jag i ett separat dokument noteringar kring
vilka problem och aspekter som skulle kunna uppmärksammas i den här kommentaren.

4

Tyvärr minns jag ingenting från min process när jag gjorde den första versionen.
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Nästa steg blev att läsa källtexten noggrant, utan att titta på min måltext. Jag
markerade ett antal ord och uttryck att kontrollera i ordböcker. Därpå gick jag tillbaka
till måltexten och jämförde den systematiskt med källtexten. Jag fann ett eller två
direkta fel, men främst var det frågan om att arbeta vidare med lösningar på de
konkreta problem som jag tar upp i de följande avsnitten. Sedan har jag arbetat med
måltexten som text på svenska, i flera omgångar, och naturligtvis vid behov åter gått
tillbaka till källtexten.
Hela arbetet har bedrivits över en ganska lång period, interfolierat med många andra
arbetsuppgifter.

3.3 Bulgariska realia
I det här avsnittet vill jag lyfta fram några val jag gjort för att uppnå att förflytta
handlingen från det socialistiska 1960-tals Bulgarien till ett mer tidlöst Bulgarien.
Ett nyckeldatum i Bulgariens moderna historia är den 9 september 1944, ofta kallat
i kortform Девети септември ’Nionde september’, eller till och med bara Девети
’Nionde’. Detta var dagen då Sovjetunionens Röda Armé gick in i Bulgarien vilket
ledde till ett nytt statsskick i landet. Gatio talar om sitt efternamns traditioner genom
referens till att det varit registrerat hos domstolen (i min översättning: i
mantalslängderna) redan преди Девети ’före Nionde’, dvs. före det nya statsskicket.
Här har jag valt att skriva redan från tiden före andra världskriget. Lösningen kan
förstås diskuteras, både för att jag på detta sätt potentiellt ”döljer” ett viktigt faktum i
Bulgariens historia och för att jag förflyttar Gatios referenspunkt några år tillbaka i
tiden.
Gatio kräver att sonen ska avsäga sig sitt nya efternamn genom en kungörelse i
Държавен вестник, den officiella publikationen för detta slag av nyheter. Den
svenska motsvarigheten är Post- och inrikes tidningar, vilket jag också hade i min
första version. Detta innebär dock att förflytta texten till en svensk kontext, och
stämmer därmed inte med min övergripande princip. En direktöversättning, t.ex.
Statlig tidning, Statens tidning, Statliga nyheter, Statsnyheter, eller liknande, vore
svårbegriplig. Jag väljer i stället att utelämna namnet och överföra betydelsen med
hjälp av ett adverb, kursiverat i exempel 2:
(1) Или – казвам – с държавен вестник ще се отказваш от фамилията, […]
(Chajtov 1969:61)
(2) Antingen avsäger du dig ditt namn officiellt, [...]

Gatio saknar sällskap av sina jämnåriga i parken och funderar över vart de kan ha tagit
vägen. На опашки ли се редят ’står de och köar för nåt’, undrar han. Alla som
upplevt Bulgarien för några decennier sedan känner igen nödvändigheten att köa för
till och med de enklaste basvaror. Saken blev inte lättare av att t.o.m. livsmedelsbutiker var specialiserade: mjölkaffär, bageri, speceriaffär, etc. Där kunde pensio13
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nerade mor- och farföräldrar göra en god insats! Skulle texten i översättning förflyttats
till ett tydligt modernare samhälle, hade jag nog i stället valt lösningen jagar de
extrapriser.
Mor- och farföräldrar har alltid gjort en viktig insats också när det gäller barnpassning i Bulgarien. Naturligtvis finns också olika offentliga omsorgsformer, детски
ясли ’barnkrubba’. Vid denna tid fanns daghem, men också barnkrubbor på
veckobasis, där barnen bodde under föräldrarnas arbetsvecka. För att barnbarnet inte
ska påverkas av Gatios språkbruk sätts det på en sådan barnkrubba. Någon svensk
motsvarighet finns (tack och lov) inte. En möjlig översättning hade varit internat, men
det skulle ge intrycket av en skolform. Här är det frågan om omsorgen av ett litet barn,
och detta är viktigt, eftersom det visar hur långt barnets föräldrar är beredda att gå för
att undvika det de uppfattar som skadligt inflytande från den äldre generationen. Jag
har därför gjort en precisering och översatt детски ясли med veckohem:
(3) […] и го даде на детски ясли, та идва сега в неделята веднаж. (Chajtov
1969:58)
(4) […] bestämde att pojken skulle på veckohem, så nu kommer han bara hem en
gång i veckan.

I Bulgarien var vid denna tid jordbruket till största delen organiserat i så kallade
Трудово-кооперативно селско стопанство, förkortat ТКЗС eller текезесе, dvs.
stora kooperativjordbruk. En möjlig översättning är just kooperativjordbruk, men detta
indikerar inte tydligt storleken. Det ryska ordet kolchos är säkert välkänt för svenska
läsare, men konnoterar enligt min mening alltför tydligt just till Sovjetunionen. Jag har
stannat för att skriva storjordbruk. Den som leder ett sådant jordbruk är på bulgariska
председател ’ordförande’, men detta ord kan avse även t.ex. en ordförande i en
partiorganisation. Ordet förekommer flera gånger i texten, och jag har valt delvis olika
lösningar. Gatios svärson är председател, och jag har där valt att översätta det med
pamp för att få med de konnotationer som jag bedömer att ordet har här – dottern är
”bra” gift, och Gatio behöver inte oroa sig för henne. När han sedan berättar om den
man som är председател för storjordbruket hemma i byn, väljer jag i stället översättningen förvaltare.
Gatios son blir hämtad och hemskjutsad i bil, vilket tyder på att han har en mycket
hög position. Ändå är det naturligtvis med djup ironi som Gatio tilltalar sin egen son
med det artiga tilltalsord som var gängse vid den här tiden, другарю ’kamrat’. Jag har
valt att översätta det med herr och förstärka ironin med ett tillägg:
(5)
(6)

Ти, другарю инженер, […] (Chajtov 1969:65)
Du, min bäste herr ingenjör, […]

I ett fall använder sig Gatio av en metafor när han ska beskriva sin syn på TV-tittande.
Han säger:
(7)

Все едно зехтин през стъклото да топиш. (Chajtov 1969:65)
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I ordagrann översättning: som att doppa i olja genom glas. Jag har förstått det som att
Gatio här avser att doppa t.ex. bröd i olja: om man gör det genom glas, så kan inte
brödet suga upp den. I min gamla version hade jag det är som att titta på naturen
genom sotat glas. Att doppa bröd i olja är ett välkänt fenomen i Sverige idag från
många innerestauranger, vilket inte var fallet på 1970-talet. Men jag har ändå
föredragit att använda min gamla variant, som behåller bilden av glas som ett hinder
för en upplevelse och samtidigt knyter an till det viktiga temat naturen.

3.4 Personnamn
Personnamnen spelar en viktig roll i berättelsen, eftersom reaktioner inför förändringar
i namnskicket blir ett sätt att gestalta Gatios känsla av främlingskap inför det nya.
Namnens konnotationer är därför oerhört viktiga. De är tydliga för en bulgarisk läsare,
men svenska läsare behöver mer information för att förstå dem.
Det första problemet är efternamnet Ignatov. Detta är den mer traditionella
namnform som Gatio bär, och namnet är också bildat av Ignat (Ilčev 1969:219), hans
förnamn. Sonen har valt att kalla sig Ignatiev i stället, som troligen låter finare i sonens
(eller svärdotterns?) öron. Morfologiskt sett är detta efternamn bildat av förnamnet
Ignati, en mer ovanlig form (ibid.) Namnet Ignatiev konnoterar för bulgariska läsare
säkerligen till den välkända Sofiagatan Ulica Graf Ignatiev ’Greve Ignatievs gata’.
Namnet Ignatov är betydligt vanligare, även idag. En Googlesökning (4 nov. 2011) på
bulgariska sidor på Игнатов (Ignatov) ger 523 000 träffar. Motsvarande sökning på
Игнатиев (Ignatiev) med bortrensning av träffar som gäller den ovannämnda gatan
ger bara 52 000 träffar.
Gatio reagerar starkt på sonens byte av efternamn. Det är möjligt att hans reaktion
visar tillräckligt tydligt även för en svensk läsare vilka konnnotationer de båda namnen
har. Jag har ändå valt att göra två små expliciterande tillägg (markerade med kursiv i
exempel 9), dels för att förklara att det rör sig om ett efternamn, dels för att
understryka Gatios inställning till den traditionella namnformen:
(8)
(9)

[…] ама беше започнал и баща му да се кръщава от Игнатов на Игнатиев.
(Chajtov 1969:61)
[...] men när till och med hans far hade tagit efternamnet Ignatiev i stället för
vårt hederliga Ignatov!

Också förnamnens konnotationer kräver vissa bakgrundskunskaper kring bulgariskt
namnskick för att förstås fullt ut. I Bulgarien är det vanligt att den första sonsonen får
förnamn efter sin farfar, i det här fallet alltså Ignat. Men föräldrarna i novellen väljer
ett helt annat, och det skäl de uppgivit för detta är, enligt Gatio, att pojken annars
skulle bli kallad Gatio av de andra barnen. Det är svårt för en svensk läsare att förstå
varför smeknamnet Gatio skulle vara så förhatligt för föräldrarna. Källtexten säger inte
heller explicit varför detta vore så olyckligt, men genom användningen av åter15
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berättandets modus преизказно наклонение (щели […] да му викат) markerar Gatio
att han återger deras ord, och att han inte alls är överens med dem. Eftersom han
uttrycker stark upprördhet, valde jag att göra två förtydligande tillägg här, markerade
med kursiv i exempel 11:
(10) Толкова чужди, че като дойде да кръщават момчето, не пожелаха на мое
име да го кръстят – Игнат, че щели децата да му викат Гатю […] (Chajtov
1969:61)
(11) Såna främlingar, att när pojken föddes ville de inte göra som seden bjuder och
döpa honom till Ignat efter farfar för det skulle låta fult, bevars, när de andra
barnen kallade honom Gatio!

Här funderade jag först på att skapa ett annat smeknamn till Ignat, som kunde låta
negativt också i svenska öron, till exempel Igge-Pigge. Men det tycktes mig alltför
svenskklingande och därför olämpligt. Jag valde alltså istället att behålla smeknamnet
Gatio och med ett tillägg förklara vad det är sonen och sonhustrun (troligen) reagerar
för, och samtidigt förhoppningsvis, med tillägget bevars, markera den gamle Gatios
avståndstagande till deras reaktion.
Nästa problem kring personnamn följer i fortsättningen av meningen i exempel 10. I
originalet säger Gatio att sonen och sonhustrun valt ett nytt namn till sonen:
Красюмир, i svensk version Krasiumir. Detta är ett närmast icke-existerande namn på
bulgariska, däremot är Красимир (Krasimir) relativt vanligt: en Googlesökning (4
nov. 2011) på bulgariska sidor på Красимир (Krasimir) ger över 2,47 miljoner träffar,
på Красюмир (Krasiumir) bara 8, varav några gäller Chajtovs novell. Ilčev (1969:276)
anger för namnet Krasimir att det var ”mycket ovanligt för inte så länge sedan, mycket
utbrett på senare tid” (”в недалечното минало съвсем рядко, a напоследък много
разпространено”). Föräldrarna har alltså valt ett ”innenamn” till sonen. Men hur
kommer det sig att den gamle Gatio inte känner till den korrekta formen av ett så
vanligt bulgariskt förnamn? Ja, detta kan vara ett av exemplen i texten på ett rent
dialektalt drag5.
Gatio kommer från byn Широка лъка (Široka lăka), i Rodoperna. Här talas en
dialekt som tillhör rodopedialekterna; den har beskrivits bl.a. av Miletič (1912:169–
192) och Stojkov (1993:133–134). Ett utmärkande drag i denna dialekt är att uttalet av
fonemet /i/ i obetonad ställning reduceras till [ə] eller till [u] (Miletič 1912:170, 174;
jfr även Keremidčieva 1993:127). Namnet Krasimir uttalas med betoning på sista
stavelsen, och det är därför troligt att Chajtov, genom att skriva vokalen i näst sista
stavelsen som ‹ю› (ju), i stället för ‹и› (i), har velat återge ett dialektalt uttal. Det är
inte säkert att alla bulgariska läsare är tillräckligt bevandrade i sitt språks dialektologi
för att riktigt förstå denna finess i källtexten, men genom den alternativa stavningen
uppnår Chajtov en annan och viktigare effekt: han visar att främlingskapet mellan

5

Jag tackar Olga Mladenova för detta påpekande.
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generationerna blivit så stort att den gamle Gatio inte ens kan uttala sitt barnbarns
förnamn ”korrekt”.
Svårigheten vid utformningen av måltexten är att för en svensk läsare låter
Krasiumir varken mer eller mindre konstigt, onormalt eller ”fel” än Krasimir. Båda
namnvarianterna är okända för en vanlig svensk läsare. Här har jag därför valt ett
annat namn till Gatios barnbarn, nämligen Vladiumir, en motsvarande uttalsförändring
av Vladimir. Namnet Vladimir får anses relativt välkänt som slaviskt6 förnamn även
för en svensk läsare, tack vare (bland andra) ledare som Lenin och Putin. Jag hoppas
på detta sätt behålla handlingen på bulgarisk botten, men ändå för den svenska läsaren7
markera att Gatio inte uttalar barnbarnets namn på vedertaget sätt.
Särskilda överväganden har också krävts för namnet på en person vars namn vållar
Gatio en viss osäkerhet; han nämner alternativen Йоги (Jogi) och Йорги (Jorgi). Inget
av dessa namn finns upptaget i Ilčev (1969), däremot finns förnamnet Йорго, som
variant av det vanligare Георги (Georgi), och efternamnet Йоргов (Jorgov), bildat av
förnamnet (a.a. s. 227)8. Av texten framgår att personen ifråga uppenbarligen praktiserar yoga. Det kan alltså tänkas att han presenterat sig som en yogi, och att Gatio
uppfattat detta som namnet Георги (Georgi). För att kunna göra kopplingen till yoga
också i måltexten, har jag valt att frångå rekommendationerna för transkription av
bokstaven ‹й› (j), i kyrillisk skrift i denna typ av texter (Svenska skrivregler
2000:194), och skrivit Yogi respektive Yorgi, i stället för Jogi och Jorgi. Uttalet på
svenska påverkas troligen inte i det konkreta fallet av denna oortodoxa transkription.

3.5 Ortnamn
I texten förekommer ett antal ortnamn. Det är frågan om några byar och en bergstopp i
Rodoperna och en stadsdel i Sofia. Dessutom nämns Bagdad två gånger.
Den främsta svårigheten gäller faktiskt återgivningen av ortnamnet Bagdad. Gatio
tycker att sonen är på väg till Bagdad, medan han själv är på väg till Široka lăka.
Motsättningen mellan Bagdad och hembyn blir ytterligare en symbol för
generationsmotsättningarna. Men vilka konnotationer hade namnet Bagdad egentligen
för en äldre man i Bulgarien på 1960-talet? Att de måste se väldigt annorlunda ut
jämfört med idag är uppenbart. Det är naturligtvis tänkbart att Gatios son, med sin
höga position inom ett departement, faktiskt brukade göra tjänsteresor till Bagdad. Jag
har ändå uppfattat Bagdad som en symbol för något som ligger långt bortanför Gatios
egen horisont, något i fjärran, kanske en plats han hört talas om främst i sagorna. För
6

Observera särskilt att på bulgariska (till skillnad från exempelvis ryska) uttalas Vladimír med betoningen på
sista stavelsen, precis som Krasimir, så samma reduktion av i till u kan tänkas här; Gatio skulle kunna säga
Vladiumír, i enlighet med den dialekt han talar.
7
Namnet Vladimir har mycket gamla anor (Ilčev 1969:113 karakteriserar det som ”старинно име”), så ur ett
källkultursperspektiv skulle poängen med en alternativ stavning av detta namn vara oklar. Men min lösning är
enbart inriktad på effekten i målkulturen.
8
Ilčev (1969:226) nämner även förnamnet Його som variant till Йоко.
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svenska läsare idag däremot konnoterar namnet tyvärr troligen främst till krig och
terror, vilket gör det svårt att behålla i översättningen. Vid det första omnämnandet av
motsättningen Bagdad – Široka lăka har jag gjort två tillägg (hem respektive nåt
fjärran) och ersatt ortnamnet Bagdad med Samarkand9, en ort i samma världsdel10,
och som för en svensk läsare bör ha de konnotationer som jag bedömer att Bagdad har
i den bulgariska källtexten:
(12) Аз пътувам за Широка лъка, той – за Багдад! (Chajtov 1969:66)
(13) Min väg för mig hem till Sjiroka Laka, hans bär honom till nåt fjärran
Samarkand.

I novellens näst sista mening återkommer motsättningen mellan de båda ortnamnen:
(14) Аз ще цепя за Широка лъка, а ти … ти карай за Багдад! (Chajtov 1969:67)
(15) Jag ger mig av till Sjiroka laka och du … åk du till ditt Samarkand!

Övriga ortnamn som förekommer i novellen är egentligen oväsentliga som sådana för
handlingen. De kan dra läsarens uppmärksamhet från berättelsen och om det gäller
platser som är svåra att lokalisera för en vanlig läsare kan de till och med uteslutas.
Ovannämnde Yogi/Yorgi kommer från Krasno selo. Detta är inte, som man skulle
kunna tro, en by, utan en stadsdel i Sofia. Jag har tänkt mig att den gamle mannen
sitter i en av de stora parkerna i Sofias centrum och Krasno selo befinner sig då ”några
hållplatser bort”, vilket också blivit det tillägg jag gjort. Namnet Bjalata voda (mindre
ort i Rodopebergen) har jag utelämnat och i stället skrivit ”uppe på en bergsäng”. En
av topparna i Rodopebergen, Persenk, nämns och har översatts med Persenk-toppen.

3.6 Ordval
Jag har redan varit inne på en del ordval i avsnitt 3.3. Här vill jag främst kommentera
min översättning av ordet шибучица, ”en tunn gren att slå med” som Gatio själv
förklarar dess betydelse. Det bulgariska ordet är enligt Gatio av dialektalt ursprung och
han använder det när han pratar med barnbarnet, vilket får katastrofala konsekvenser. I
min första version hade jag översatt ordet med slagare, ett ord jag bildade själv, men
som inte var någon lyckad lösning. Nu har jag i stället valt lösningen språte.
Betydelsen är just den som Gatio avser och tydligt beskriver i novellen, och
användningen av språte verkar vara dialektalt eller regionalt betingad; SAOB 1985:
S10297 uppger att ordet numera används ”i vissa trakter”.
I övrigt har jag försökt att genom vissa ordval här och där uppnå en viss
arkaiserande effekt, t.ex. skrivit sporde i stället för frågade, eljes i stället för annars.

9

Jag tackar Eva Åkerberg för detta förslag till lösning.
Leppihalme (1994:94) nämner som tänkbara underkategorier till ersättande av namn dels ersättande med annat
namn i källkulturen, dels ersättande med namn från målkulturen. Min lösning är således exempel på en tredje
underkategori.
10
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I ett fall har jag översatt efter källtexten i senare utgåvor. I det parti där Gatio
berättar om den ”spelande” porten därhemma, säger han i utgåvan från 1969:
(16) Няма кой да я отвори, да чуе какво ще каже, с какво ще сe погали.

Alltså i en relativt ordagrann översättning: Det finns ingen att öppna den, att höra vad
den säger, med vad den ska smeka sig. De två sista orden är uppenbart egendomliga i
sammanhanget och senare utgåvor (Chajtov 1986 och 2009) har се похвали i stället
för се погали. Därmed blir också översättningen mer logisk:
(17) Det finns ingen som kan öppna den och höra vad den säger och vill berätta.

3.7 Diskursstrategier
I min gamla version har jag försökt att återge någon form av talspråk, framfört av en
äldre man. Idag har jag delvis ett annat mål. Fortfarande vill jag att texten ska ha en
tydlig närvaro av berättarjaget och människorna omkring honom, liksom av författaren; olika röster ska höras. Jag vill t.ex. att sonens ingenjörsbakgrund och
stelbenta hållning ska återspeglas i hans språkbruk, så jag låter honom säga: ”[…]
något motorfordon kommer att kollidera med dig […]”, där källtexten använder ordet
прегази ’köra över’. Svärdotterns uppåtsträvan och högfärd vill jag också poängtera
språkligt, så hennes planer att förskolebarnet så småningom ska gå i езикова гимназия
’språkgymnasium’ uttrycks i stället som specialgymnasium med språkinriktning.
Den mest centrala rösten är naturligtvis Gatios egen. Här har jag brottats med olika
lösningar. När jag började revidera min översättning, tyckte jag att många av mina
gamla lösningar ”håller” än idag, paradoxalt nog just för att de hade åldrats. Det
levande svenska talspråket har förändrats mycket, liksom de skriftspråkliga
konventionerna för att återge talspråk. Jag tyckte att 1970-talets lösningar gav just det
daterade intryck som passar till berättelsen. Språkutvecklingen har lett till den
intressanta konsekvensen att jag, som språkbrukare, upplever formerna staden
respektive stan som relativt neutrala (om än i delvis olika register), medan formen
sta’n känns markerad och också lätt föråldrad. Därför behöll jag och förstärkte till och
med dragen av lite föråldrat talspråk i skrift i min text. Texten blev fylld med
ordformer som nå’n, sta’n, se’n, blandade med de fullständiga formerna någon,
staden, sedan, och även de nyare ortografiska varianterna nån, stan, sen. Avsikten med
detta var inte alls att återge något ”naturligt talspråk”. Tvärtom ville jag ge röst åt
Gatios förfrämligande genom en text där olika lager ur det förgångna fick en språklig
form. Det skulle vara en text där de olika uttrycksmedlen skavde och skorrade mot
varandra, och där språkliga former från olika perioder blandades till synes utan tydligt
system, i en ”förvirrad” text som gestaltar en människas förvirring, detta i ett försök att
skapa en förfrämligande översättnng (jfr Venuti 2008).
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Det grepp jag valde föll dock inte i god jord hos dem som läste en preliminär
version av artikeln och översättningen. Min version av förfrämligande och blandningen av ordformer med olika grad av talspråklig markering blev svårsmält för mina
läsare. Man kan säga att jag både lyckades och misslyckades. Jag lyckades genom att
jag intog ett förfrämligande förhållningssätt och tillämpade diskursstrategier som
faktiskt erbjöd läsarna motstånd, resistancy. Men motståndet från läsarna blev så stort
att de inte alls kunde acceptera mina lösningar, trots att de hade tillgång till min
teoretiska kommentar som gav dem grunden för mina val. Ur det perspektivet misslyckades jag. Därmed vill jag naturligtvis inte hävda att Venutis tankar har befunnits
ogiltiga genom detta arbete. För att något sådant ska ske, krävs forskning av en helt
annan omfattning och uppläggning.
Jag har alltså till slut valt att i första hand använda de alternativa ordformer som
idag anses ha viss talspråklig prägel: nån, stan, sen. I några fall alternerar jag med de
fullständiga ordformerna. T.ex. använder Gatio formen sade i en del längre berättande
partier där man kan tänka sig ett långsammare tal och berättande, men sa när han återger människors snabba repliker i dialoger. Jag markerar med apostrof bara ickekonventionellt bortfall av ljud, som i dörr’n, förvaltar’n.
Den relativt rikhaltiga kommateringen behålls.

4. Avslutningsord
Synen på översättning och på översättningar har förändrats mycket under senare år.
Jag avslutade min förra artikel om översättning av Chajtov på ett påfallande negativt
och pessimistiskt sätt, som var präglat av det tidigare synsättet. Jag antog där att en
författare som Chajtov inte kan översättas fullödigt, eftersom han i så hög utsträckning
använder sig av ”sådana språkliga medel som svårligen återges på ett annat språk”
(Englund Dimitrova 1987:48; min övers.)
Idag ser man annorlunda på översättare och översättningar. Utvecklingen inom
översättningsvetenskapen har lett till att vi idag ser på översättningar som texter i egen
rätt, och att översättare är mer synliga än tidigare. Det finns ingen anledning till
pessimism när det gäller att återge en viss författare eller vissa språkliga och stilistiska
drag på ett annat språk. Att översätta är möjligt! Och varje litterärt verk ger upphov till
olika tolkningar, och därmed olika översättningar.
Avsikten med min översättning var att utforma en text där olika röster hörs. I
originalet är Gatios och författarens röster sammantvinnade och bildar en melodistämma med djup och samklang. I modern översättningsvetenskap talar man ofta om
”översättarens röst” (se t.ex. Gullin 1998). Som översättare ville jag i den svenska
versionen bidra med två röster, som båda kommer från mig: min röst från den gamla
versionen, med några av de val jag gjorde då, och min röst från idag, med de erfarenheter jag har fått, både av livet och av översättningsvetenskapen. De ändringar jag
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gjort gäller centrala aspekter och är därför viktiga. Men själva grunden till min text är
naturligtvis den gamla versionen av översättningen. Förhoppningsvis finns det djup
och samklang också mellan mina båda röster, och mellan dem och originalets.
Min avsikt har varit att den svenska texten också språkligt ska förkroppsliga berättelsens problematik. På detta sätt hoppas jag ha gjort det litterära verket (någon form
av) rättvisa och samtidigt gjort mig själv, som översättare, synlig.

Referenser
Assenova, D. 2010. ”Bockhornet – en bulgarisk berättelse mellan sagan och sägnen”. Slovo.
Journal of Slavic Languages and Literatures, 50, 125–139.
Chajtov, N. 1967. Divi razkazi. Plovdiv: Christo G. Danov.
Chajtov, N. 1969. Divi razkazi. 2 izd. Plovdiv: Christo G. Danov.
Chajtov, N. 1986. Divi razkazi. 9 izd. Plovdiv: Christo G. Danov.
Chajtov, N. 2009. Divi razkazi. Săčinenija v sedemnajset toma. Tom 2. Sofija: Zahari
Stojanov & Bălgarski pisatel.
Chajtov, N. 1981. Karlatider [orig. titel Măški vremena. Övers. fr. bulgariskan Birgitta
Englund]; Artes, 1, 123–131.
Englund, B. 1980. ”Nikolaj Chajtov och hans vilda berättelser”. Slavisk kulturrevy, 1, 29–31.
Englund Dimitrova, B. 1987. ”Chajtov na švedski – njakoi problemi”. Problems in connection
with translation from Bulgarian into Swedish (= Gusli 2). Göteborg: Slaviska institutionen,
Göteborgs universitet, 41–49.
Englund Dimitrova, B. 2005. Expertise and Explicitation in the Translation Process.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Gullin, Ch.1998. Översättarens röst: en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren. Diss. Lunds universitet.
Holmes, J. S. 2000 [1972]. ”The Name and Nature of Translation Studies”. I: Venuti, L. (ed.).
The Translation Studies Reader. London/New York: Routledge, 172–185.
Ilčev, S. 1969. Rečnik na ličnite i familni imena u bălgarite. Sofija: Izdatelstvo na BAN.
Jonasson, K. 1997. ”Le traîtement des noms propres et des termes culturels dans la
traduction”. I: Merisalo, O. & Natri, T. (eds.). Actes du XIIIe Congrès des romanistes
scandinaves. Vol. 1, Jyväskylä: Université de Jyväskylä, 309–321.
Keremidčieva, S. 1993. Govorăt na Ropkata. Sofija: MikroPrint.
Leppihalme, R. 1994. Culture Bumps. On the Translation of Allusions. Helsinki: Helsinki
University.
Miletić, L. 1912. Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache. Wien. (= Schriften der
Balkankommission. Linguistische Abteilung 6.).
Munday, J. 2001. Introducing translation studies: theories and applications. London:
Routledge.
Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.
Nida, E. A. 1964. Toward a science of translating. Leiden: Brill.

21

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

Pedersen, J. 2007. Scandinavian subtitles: a comparative study of subtitling norms in Sweden
and Denmark with a focus on extralinguistic cultural references. Diss. Stockholms
universitet.
Reiss, K. & Vermeer, H. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie.
Tübingen: Niemeyer.
Rūķe-Draviņa, V. 1983. ”Översättning av ortnamn och personnamn i litterära texter”. I:
Engwall, G. & af Geijerstam, R. (red.). Från språk till språk. Lund: Studentlitteratur, 230–
246.
SAOB. 1985. Svenska Akademiens Ordbok.
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/21/97.html.
Stojkov, S. 1993. Bălgarska dialektologija. 3 izd. Sofija: Izdatelstvo na BAN.
Svane, B. 2002. Hur översätter man verkligheten? Uppsala: Dept. of Romance Languages,
Univ. (=Rapporter från forskningsprogrammet Översättning och tolkning som språk- och
kulturmöte, 1.).
Svenska skrivregler. 2., [utök.] uppl. (2000). Stockholm: Liber.
Toury, G. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
Venuti, L. 2008. The translator's invisibility: a history of translation. 2. ed. London:
Routledge.
Vinay, J.P. & Darbelnet, J. 1958. Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais. Paris:
Didier-Harrap.
Vlachov, S. I. & Florin, S. 1980. Neperevodimoe v perevode. Moskva: Meždunarodnye
otnošenija.

Appendix:

Ett träd utan rot
av Nikolaj Chajtov
(övers. Birgitta Englund Dimitrova)

Du frågar vad jag heter… Jag får tacka dig, tackar, tackar! Jag har bott här i stan i ett
år nu, praktiskt taget varje dag sätter jag mig här på bänken, och tess idag är det ingen
som har sport efter mitt namn. Inte en endaste en! Du är den förste och därför tackar
jag dig. Jag hoppas att du får ha hälsan och Gud give att du aldrig kommer i min
belägenhet!
Inte är jag hungrig eller törstig, ånej då! Om man tittar på mig från utsidan, så är allt
i sin ordning. Dotra min är gift med en pamp och bor kvar på landet, barnet hennes har
hälsan; min son arbetar i departementet, är andreman, som man säger, ingenjör med
examensbevis stort som ett lakan, han blir hämtad och hemskjutsad i bil. Hans fru är
doktorska och arbetar, de badar i en så av porslin. Maten är som mat är mest, sängen
likaså, jag har ett eget rum, men ändå är det så eländigt att jag inte vet vad jag ska
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göra. Det går utför, jag magrar och tynar bort. Ingen aptit har jag, kan inte somna och
hela tiden snurrar en massa stolligheter i skallen på mig, men jag har ingen att säga
dem till… Och säger jag dem – då tycker man att jag är stollig och galen…
Tag en sån enkel och obetydlig sak som yoghurten. Jag säger till min son Kirtjo:
– Kirtjo, jag kan väl gå och köpa yoghurten! Man går till affär’n och hem igen, får
se lite folk, folk får se en, man ”luftar sig” lite, som talesättet går… Eller hur?
– Nej, säger han, du ska inte gå ut. Du är så virrig att något motorfordon kommer att
kollidera med dig, och vem får därefter alla bekymmer på halsen? Jo jag! Stanna
hemma du och ha det skönt!
Och jag – jag stannar hemma. Vad ska jag göra? I ett hus kan man ju göra vad man
vill, men i en lägenhet! Det är prytt, möblerat och städat, det är bara det att man själv
liksom blir över… Matta vid matta, och våga bara inte gå på dem! Parketten
blankpolerad, bara man sätter foten på den så halkar man omkull.
– Känn dig som hemma! säger sonen till mig. Känn dig som hemma, lev gott, ät,
drick och oroa dig inte för något!
Men hur, min vän, ska jag leva? Och med vem? Kanske med matbordet, eller med
skåpen, – för sonen och svärdottern är ju borta från arla till särla… Arla går de, särla
kommer de hem och väl hemma – så sitter de som fastklistrade vid den där förbannade
lådan för att titta på film, tills det blir sovdags och då: ”god natt på dig!” ”God natt”,
”adjö”, ”adjö”, ”god natt” – med de orden har vi mötts och skilts i gott och väl ett år
nu.
Nåja, medan pojken ännu var hemma gick det väl an. Man leker en stund, går ut lite
och vips! så har dimmorna försvunnit från huvudet, men svärdottern, fan ta henne, –
gud förlåte mig! – bestämde att pojken skulle på veckohem, så nu kommer han bara
hem en gång i veckan.
Och du skulle bara veta varför hon skickade iväg honom! För att han inte skulle lära
sig lantord av mig, bevars! För att hans språk inte skulle förstöras av att jag pratar
bondskt med honom! Du tror törhända att jag lärde honom svordomar? Nej då! Jag lät
undslippa mig ett endaste litet ord – språte! En tunn gren att slå med. Vi kallar dem
”språte” hemma i byn, man böjer den och slår med den. Jag gav den till barnbarnet att
leka häst med och sa:
– Här har du en språte, akta så att du inte snubblar på den!
Hans mamma tappade hakan:
– Vad menas med det där ”språte”? Varför säger du inte kvist, utan förstör hans
språk med sådana ord?
– Men snälla du, vad gör det att barnet kan ett sånt ord? En tjock käpp kallas
”käpp”, och en tunn kallas ”språte”, det är bra om han kan ett sånt ord också, han
kanske behöver det nån gång!
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– Han ska inte valla kor så att han behöver din ”språte”! Han ska gå i
specialgymnasium med språkinriktning och där kommer han att lära sig vad han
behöver! Han kommer inte att behöva din ”språte”!
Och på grund av det ordet, språte, sattes barnet på veckohem med buller och bång.
– Det är bättre, sa jag till hennes man Kirtjo, att jag flyttar tillbaka ut på landet och
barnet får bo hemma.
Men han klippte av:
– Det blir ingen flytt tillbaka. Där sitter du bara och ugglar för dig själv. Och så
säger elaka tungor i byn att jag inte tar hand om min egen far! Känn dig som hemma
här, ät, drick och bekymra dig inte för något!
Ät! Men jag har ingen lust att äta uppvärmd burkmat! Vinbladsdolmar på burk,
köttgryta på burk, korv på burk, allt på burk! De öppnar burken, häller ut maten och
sen tar svärdottern och lägger majonnäs ovanpå den… Hon har var’t i Tyskland,
bevars, och sett att de äter allt med majonnäs där, så hon har köpt sig en apparat och
gör den själv; tar den slut gör hon ny, så den är utan ände… Kalvkött, fläsk, dolmar –
allt med majonnäs! Man kan ju inte lura ut vad det är för mat man äter! Och man kan
inte låta bli att äta heller, för då ilsknar hon till, den argbiggan.
En gång sade jag till Kirtjo:
– Den där majonnäsen tar kål på mig!
– Hur så?
– Jag får ont i magen av den.
– Du har säkerligen gått och fått magsår! sa han. I morgon ska jag låta få dig
undersökt, och om du har magsår får de skära bort det.
– Ja ja, låt dem skära i mig bara!
Så illa är det: jag var redo att låta dem skära sönder magen i småbitar på mig för att
komma undan majonnäsen.
En gång kom jag på att jag kunde krossa lite vitlök med salt och vinäger för att få
äta mig lite lagom mätt på mat för folk. Efter den milda majonnäsen var den starka
vitlöken rena balsamen, så jag gjorde om det hela både två och tre gånger, men en
gång var jag tankspridd och glömde att öppna fönstren, och doktorskan kände att det
luktade vitlök.
– Vad är det som stinker? sa hon.
– Vitlök, sa jag. Hur skulle jag kunna ljuga för henne!
– Och vad gör den vitlöken här hemma?
– Jaa… jag krossade den och åt den!
Hon blev tvärilsk! Men när hon blir arg, höjer hon inte rösten, skriker inte, inget
sånt simpelt! Hon talar tyst och lugnt, men det riktigt skär in i mellangärdet.
– Mycket bra, utmärkt! Kiro och jag har samlat denna inredning från jordens alla
hörn och du förpestar den med vitlök! Känn här, skåpet har börjat lukta! Jag ska skicka
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efter en möbelsnickare och låta honom polera om det, eljes kommer jag inte att ta emot
gäster i detta hus! Inte på villkors vis!
Det var knappt jag lyckades övertala henne att inte förstöra skåpet.
– Blunda, sa jag, också inför denna min skavank! Ingen mer lök! Bara det blir frid!
Frid, men vad ska man med frid till? Jag har gått ut i kriget två gånger: i det första
vid fronten, i det andra i divisionens tross, och kriget, ska jag säga dig, det varken
dödade eller skrämde mig, men det kan jag säga: av frid kan man dö hur lätt som helst!
Och så här går det till: man sätter en människa i en våning, lämnar henne utan något att
göra, föder henne med majonnäs, talar med henne nån gång ibland bara – sen är det
klippt!
Jag säger till Kiro:
– När du åker runt till dammarna och täpper till dem och öppnar dem kan du väl ta
med lite vidjor hem, så kan jag åtminstone fläta korgar.
– Du har flätat din sista korg, sa sonen till mig. Ta det lugnt och ha det så skönt!
Han brås på mor sin, salig i åminnelse: har han sagt nåt så viker han inte en tum
från det. Och det kan ändå ha var’t i fjol eller förfjol! Sak samma, han håller fast vid
det han har sagt. Han är ju ingenjör! Siffror begriper han sig på: två är alltid två, noll är
noll! Det är det enda som duger. ”God natt och gå och lägg dig!” Man går och lägger
sig, men man sover inte, för när man lägger sig börjar en liten borr att gå runt: ”Vi är i
alla fall en familj, de kallar mig far, vi bor på samma ställe, äter vid samma bord, men
vi är främlingar för varandra. Varför?”
Såna främlingar, att när pojken föddes ville de inte göra som seden bjuder och döpa
honom till Ignat efter farfar, för det skulle låta fult, bevars, när de andra barnen kallade
honom Gatio! Så i stället för Ignat gav de honom ett nytt namn – Vladiumir. Ens farfar
hette Gatio, förfäderna hette Gatio, och de levde väl, var hejdukar, utkämpade krig,
samlade ihop ett och annat på kistbotten, två Gatio gjorde landet tjänster i upprorstider,
men deras barnbarn heter Vladiumir! Men låt gå för det där med barnbarnet, men när
till och med hans far hade tagit efternamnet Ignatiev i stället för vårt hederliga
Ignatov! Så hade han skrivit in sig i telefonkatalogen: ingenjör Kiril Ignatiev.
Telefonen skräller, jag lyfter luren:
– Hallå?
– Kan jag få tala med ingenjör Ignatiev…
När han kom hem, sade jag rent ut:
– Mitt efternamn är Ignatov. Så är det inskrivet i mantalslängderna redan från tiden
före andra världskriget. För att göra detta namn heder började du på universitetet, lärde
dig ingenjörsvetenskaperna och kom dig upp här i världen. Vad håller du på med?
Antingen avsäger du dig ditt namn officiellt, eller också låter du bli att förvränga och
skämma ut det!
Andra gånger har han visat tänderna åt mig, men den här gången vågade han inte
knysta. Men när det gällde barnbarnet räckte mitt mod inte till, och det blev Vladiumir.
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Det är den lilla borren, men det finns en stor också. När den börjar gå runt, oj vilka
hål det blir i själen! Den gnager i mig på natten, vid tvåtiden, när jag börjar fråga mig
själv varför jag har lämnat mitt hem på landet och krupit ihop i den här gyllene buren.
Ja varför? Men om jag säger det till sonen, har han bara en sak att säga: ”Vad ska du
göra där i byn för dig själv?” Hur ska jag säga till honom att hemma i byn är jag i
Världens mitt. Körsbärsträd i trädgården… Pumpor, lök, lite av varje. Nåt kluckar här,
nåt annat susar där, nåt bräker där – jag hade killingar innan jag kom hit, ena
vitskäggiga rackare! De hade lärt sig att komma till mig, när jag kom hem och satte
mig på tröskeln trött och svettig, och slicka av mig svetten med sina små tungor.
Bakom öronen, på halsen, varhelst de kom åt. Det var ju salt… De slickade och
andades, andades och slickade, tills de hade gjort mig i ordning och gjort mig fin som
för nattvarden. Vi slaktade dem för ett kalas som sonen hade. Jag kan inte förlåta mig
själv för det än i denna dag… Så fort de hörde dörren öppnas, började de bräka:
”Määää!”
Jag måste berätta för dig om dörr’n också. Den sitter på grova gångjärn, den är
gjord av ek och ordentligt tung, och när man svänger på den för att öppna eller stänga,
så spelar den! Ibland sjunger den som en koltrast, när det är fuktigt blir den hes och
bräker som ett lamm, och när solen steker så torkar den – ett levande positiv! På
dörr’ns knarrande visste jag när det skulle bli regn och när det skulle bli vackert. Jag
sade till och med till agronomen:
– Stäng av bevattningen i vingårdarna, för i morgon blir det regn!
– Det sa de inte på radion! sa agronomen.
– Lyssna du på din radio, så lyssnar jag på min, så får vi se vilken som har rätt.
Det blev regn, det blev således som jag hade sagt, och efter det kom förman’ varje
morgon till mig för att fråga hur vädret skulle bli idag och i morgon.
Den där fina dörr’n rostar nu. Det finns ingen som kan öppna den och höra vad den
säger och vill berätta. Jag skrev till svågern att han skulle kontrollera om huset och
dörr’n var som de skulle, och han skrev på en lapp till mig:
Käre svåger!
Jag har tillsett porten och jag skriver för att säga att den sitter på sin plats och mår bra,
det är bara det att den inte sjunger och inte spelar heller, utan den gnisslar tänder och
gnäller som en slagen hund. Förmannen frågar efter dig. Och alla andra här också. Kom
ihåg det!

Jag gav brevet till sonen att läsa, så kanske han skulle förstå att nån behöver mig
också, att jag inte är som en avhuggen och bortkastad gren, men vet du vad han sade
till mig?
– Ni gamlingar är som barn: ni är inte intresserade av att ha det lugnt och skönt,
utan hör hela tiden något som knarrar och gnäller.
Jaha minsann. Försök sen att lägga majonnäs på vitlök!
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Och om man inte kan språka med honom, med vem kan man det då? Och jag
längtar så jag kan gå åt att få språka med nån. Men ingen finns det. I parken sitter
ungdomar och spelar kort. Längre bort sitter par som kramar och kysser varann. Ännu
längre bort broderar mammor med barn. Och såna som jag, lite mer till åren, finns det
inga. Om de står och köar för nåt, eller om hettan tröttar ut dem, det vet jag inte, men
det finns bara inga. Här och där kan man hitta nån, men det visar sig vara en
banktjänsteman eller kontorist – de förstår inte vad det är man talar om. Häromdagen
stötte jag på en pensionerad överstelöjtnant. Jag sade till honom att i år måste man
bevattna vinstockarna var eller varannan dag, och han berättade för mig om lasarn. De
har nåt som kallas lasar, nån uppfinning, som tränger igenom allting.
– Lasarn, sa han, kommer förr eller senare att ersätta artilleriet. Artilleriet kommer
att gå under! – Och så begynte han berätta hur hans artilleri hade hackat sönder något
engelsk-franskt regemente 1919. Hur granaterna hade regnat och dånat, och hur han
beklagade att lasarn skulle döda ljudlöst, som om det vore att föredra att döda med
dån.
Han talade med mig om kriget, men med andra kan man inte ens göra det; man får
låta dem prata om sina piller och smärtor: var det sticker, vad de har smort in
korsryggen med och vilka balsamer professor Dinkov har ordinerat, och en från
Krasno selo ett par hållplatser bort, om det var Yogi eller Yorgi han hette, berättade
hur han brukar ställa sig på huvet varje morgon för att hans hjärna skulle fyllas
ordentligt med blod. Och en annan liten lustigkurre, blek som om inte en droppe blod
hade runnit igenom huvet på honom i hela hans liv. Halsen var sned på honom och
dessutom ryckte vänstra ögonbrynet av sig självt då och då. Ja, såna finns det!… Om
jag fick ge dom häringa Yorgi varsin spade, då skulle de få se hur man får blodet att
rinna i ådrorna! När mina knäleder började krångla för tre år sedan, sade jag till mig
själv: ”Å, Herre Gud, nu är det ute med mig!” Jag blev som ett såll av alla sprutor jag
fick – det gjorde ont i alla fall och ville inte gå över. En gång såg jag min svåger gå
förbi med en spade:
– Vart är du på väg?
– Jag har fått en liten ängsbit av storjordbruket, sa han, nu ska jag gå och jämna till
den, så att där blir hö till fåren. Kom med, vetja!
Jag haltade iväg med honom. Vi jämnade till ängen, högg bort buskar och till
kvällen hade värken gått över, som om någon med varsam hand hade tagit bort den
och grävt ner den i jorden. Jag sade till förvaltar’n att jag också ville ha en äng, för jag
hade väldigt många andra leder, så jag skulle ha nåt att kurera dem med om det
behövdes.
– Du ska ta det lugnt och ha det skönt, sa förvaltar’n. Vad ska du med en äng till?
– Ge mig ängsbiten, du, sa jag till honom, så ska jag säga dig vad som är lugnt och
skönt.
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Han har aktning för mig, för det var jag som fick storjordbruket till stånd, och han
gav mig ängsbiten, men gissa var? Långt ute i ödemarken. Det hade varit en äng en
gång, men den hade blivit övergiven, och vildbuskar hade vällt in och täppt till och
kvävt den. Man kunde inte ana att nån någonsin hade satt sin fot där. Jag är egentligen
vinodlare, men jag kom inte till korta här heller. Först gjorde jag av med buskarna. De
små – det var ingen konst, jag högg av dem och slängde bort dem, men där fanns ett
rönnbärsträd, som hade slagit sådana rötter i marken, så oj – det gick inte att röra en
tum. Jag skakade det, men det föll inte. Jag grävde mig in under det, men det var en
seg elaking, det höll sig fast och ville inte flytta på sig. Jag högg av alla rötterna på det,
bara en blev kvar och ändå ville det inte komma upp! I en vecka kämpade jag med det
som med en vilde, högg och grävde, pustade och badade i svett, innan jag äntligen fick
omkull det på marken och ängen kunde andas ut. Sen räfsade jag till ängen och
hägnade in den, i stället för rönnbärsträdet satte jag ett körsbärsträd, jag stack ner ett
päronträd också, och ett plommonträd, så att det skulle finnas; från logen hämtade jag
lite klöverfrön och satte, och så vattnade jag och lämnade det för att det skulle
utvecklas.
På Konstantindagen gick svågern och jag dit för att slå, och vad fick vi väl se, om
inte klövern som blommade, prydd med vallmo, körsbären som hade blivit röda, de
surrande honungsljuva dofterna med alla flygfän i skogen!
Min svåger sade:
– Då slår vi då!
– Ställ ifrån dej lien! sa jag. Den här ängen ska inte bli slagen! Låt humlorna dricka
honung och lovsjunga Gatio!
På kvällen sade jag till förvaltar’n:
– Om du verkligen vill förstå vad som menas med att ha det skönt, så kom med till
ängen i morgon!
Det ville han. Vi gick dit.
– Här ska du se, bäste förvaltare – det här är att ha det skönt!
– Jovisst, sa han, men om vi hade haft en damejeanne rödvin i källan, så kunde vi ha
grillat lamm här i klövern och sen kastat de avgnagda benen högt upp i skyn; ja då
skulle du få klart för dig vad som menas med att ha det skönt! Det var ju bra att jag
hade en bit ister med mig!
Han tog fram sitt ister, åt det och gick sin väg utan att vare sig se körsbärsträden
eller känna dofterna.
Benen skulle kastas högt upp i skyn…
Sen dess har det här med att ha det skönt gnagt i mig, och en gång tog jag och
sporde Kiro:
– Du, min bäste herr ingenjör, säger ofta till mig att jag ska ha det skönt. Vad är det
att ha det skönt?
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– Vad det är? Att man kan sova ut. Gå på bio. Man kan också spela kort, om man
har någon att göra det med. Det är att ha det skönt: att ingen bråkar med en om något.
– Ditt sätt att ha det skönt, sa jag, är ingenting att ha. Den där bion som du glor på
varje kväll, vet du vad det är? Det är precis som att titta på naturen genom sotat glas.
Jag tycker om filmer där jag själv får spela med… Men det där – att ingen bråkar med
mig – det är rena döden!
– Det är naturligt att man blir pensionerad och att ingen bråkar med en, sa Kiro. Att
man vilar.
– Det är onaturligt att man inte bråkar med en levande människa om nåt. Finns det
pensionerade rävar i naturen? Nej. Och det kommer heller aldrig att finnas någon. Har
du någonsin hört talas om pensionerade örnar, som sätter sig i boet och de unga ger
dem möss i munnen? Örnen flyger tess han drar sitt sista andetag och faller sedan död
på marken.
Och jag berättade för Kiro vad som hände mig en gång uppe på en bergsäng. Jag
vilade middag med fåren och låg och täljde under en tall. Så hörde jag hur något ven
till. Jag tittade efter: en örn! Den kom ner från Persenk-toppen – den flög neråt, neråt,
susade förbi mig och – pang! föll ner bakom tallen. Jag hoppade upp för att se vad det
var och fann den i gläntan intill, med de jättestora vingarna utbredda, utan ett sår, utan
ett hål – men död! Död i flykten!
– Det, min son, sa jag, är det sanna: att dö i flykten! Men du har stängt in mig här
som i en bur! – Jag ville säga honom det också, men jag tuggade och svalde det.
Kiro stirrade och stirrade på mig som om det var första gången han såg mig:
– Jag ska ta dig till en läkare, sa han. Du verkar nervös.
– Överlåt mig på läkarna, du, sa jag, så att du kan titta på filmer.
Jag trodde att han skulle inse vad jag hade sagt till honom, men nej! Ord är som
siffror för honom: två är alltid två, noll är noll. Min väg för mig hem till Sjiroka laka,
hans bär till nåt fjärran Samarkand. Var ska vi kunna mötas?
Ja, det är den stora borren som genomborrar mig på natten. Den går runt och runt
tills jag ligger som i eld och svett. Då hoppar jag upp för att öppna fönstret och känna
en vindpust, men genast börjar det motoriserade smattrandet nerifrån gatan: r-r-r-r,
brm-brm-pang, knarr-knarr-knarr, pa-pang, r-r-r-r! Pr-r-r-r – knattrar motorcyklarna på
gatan och det är som om de skjuter en rätt in i öronen och hjärtat. En slik jättestor stad,
nästan en miljon bor här, med borgmästare och en hel division medhjälpare – att det
inte finns en enda som kan jaga bort de här tusen, eller om det är femtusen,
motorcyklarna, som bedövar och förstör den här stan.
Så jag stänger fönstret och stoppar huvet under vattenkranen! I det finner jag för
stunden min enda räddning. Och i en sak till: att ge mig av! Jag vill andas jord, lucker
och varm – levande jord! Men se, att prata med Kiro, det är som att prata med
kylskåpet. Han är ingen dålig pojk – han är frisk, arbetsam och ärlig, men det är
liksom som om han inte hade blivit ruvad i en livmoder utan i en dunk, så att det
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verkar lukta inte modersmjölk, utan bensin av honom! Vi har alltså ingenting att tala
om. Jag ska bara skriva en liten lapp till honom:
Kirtjo, jag ger mig iväg hem till byn. Kirtjo, träd flyttar man och planterar om medan de är
unga. Du tog mig hit till staden, planterade mig, som man säger, på min ålders höst, men jag
har ingen rot, min son! Min rot är på landet, så nu åker jag för att leta reda på den, annars
kommer jag att vissna, torka och gå i graven med öppna ögon.
Farväl min son och sök inte efter mig!
Jag ger mig av till Sjiroka laka och du … åk du till ditt Samarkand!
Din far G a t i o
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Berättelsen ”Archierej” har varit föremål för intresse hos många forskare, och många
är de arbeten om berättelsen, som publicerats. De två senaste är författade av A.D.
Stepanov1. I en uppsats i Scando-Slavica kritiserar Stepanov Nils-Åke Nilssons
uppsats, där denne behandlar berättelsen ”Archierej”. Nilsson har felaktigt uppfattat
biskopen som en gammal man, som inväntar döden. Biskopen är emellertid högst 41–
42 år gammal, och i de första tre kapitlen är han inte medveten om att han är allvarligt
sjuk. I sin doktorsavhandling, som behandlar kommunikation i Tjechovs berättelser,
ger Stepanov särskilt utrymme åt detta problem i berättelsen ”Archierej”. Han kommer
med rätta till slutsatsen, att den bärande principen i berättelsen är kontakt, som kan
vara antingen positiv eller negativ.
Huvudpersonen i berättelsen är Hans högvördighet biskop Pjotr (översättning till
svenska av berättelsen, se Appendix), som blivit utsedd till biträdande biskop med
placering i en eparki, dvs. ett större kyrkligt administrativt område, som leds av en
eparkialbiskop. Inom området finns en stad med katedral och biskopsgård, där
eparkialbiskopen har sin bostad. I en utkant av eparkin ligger nunneklostret StaroPetrovskij monastyr och i en annan del, ca en timmes väg med häst och vagn därifrån
genom staden, ligger Pankratievklostret, där biskop Pjotr har sin bostad. I nunneklostret äger den helnattsgudstjänst rum, som skildras i första kapitlet.
Berättelsen är i tid förlagd till påskveckan, som det här året infaller tidigt, i slutet på
mars eller i början av april. Skildringen börjar på lördagskvällen före palmsöndagen,
fortgår sedan hela veckan till och med påskaftonen och avslutas därefter med folkets
firande av påskdagen.
Biskop Pjotr kommer från en släkt, där alla manliga medlemmar, alltsedan det
gamla Rus' kristnades, har utbildats och tjänstgjort inom prästståndet (198:37–39)3. Ett
*
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första brott mot denna oskrivna lag tycks ha begåtts av biskopens brorson Nikolaj, som
inte ville in på den andliga banan utan hade börjat studera till läkare (191:28–31). Som
son till en diakon fick biskopen sin första skolning i födelsebyn Lesopolje. När han var
femton år, tycktes han vara så outvecklad, att man funderade på att ta honom ur skolan
och sätta honom i lära i handelsboden. Men så avslöjades det plötsligt, att han ändå
faktiskt inte var alltför obegåvad. En dag, när han var på postkontoret, hörde han sig
nämligen för om de anställdas lön utbetalades per månad eller per dag (189:25–31).
Efter byskolan studerade han vid prästseminariet och sedan vid den teologiska akademien. Han var därefter lärare i grekiska under tre år vid prästseminariet, varefter han
vigdes till munk och utsågs till inspektor för detta seminarium. Men då, när allt såg så
ljust ut, blev han allvarligt sjuk och måste på läkares inrådan bege sig utomlands, där
han kom att tjänstgöra i åtta år. Därefter återkallades han till Ryssland, vigdes till
biskop (192:33–43, 193:20–23) och utnämndes till biträdande biskop med placering i
den ovan beskrivna eparkin, där eparkialbiskopen var sjuklig.
Hur länge biskop Pjotr tjänstgjort som biträdande biskop hos eparkialbiskopen, när
berättelsen börjar, framgår inte. Men när biskopen står och delar ur videkvistar till
gudstjänstbesökarna i nunneklostret Staro-Petrovskij, där han officierar under helnattsmässan, kommer en gammal kvinna fram till honom för att hämta sin kvist. Han tycker
att hon liknar hans mor, som han inte sett på nio år. Detta måste betyda, att han efter
de åtta åren i utlandet har varit i tjänst i det närmaste ett år efter utnämningen till
biträdande biskop och placeringen hos eparkialbiskopen. Han har alltså redan ungefär
ett års erfarenhet av arbetet hos den sjuke eparkialbiskopen.
Till biskop Pjotrs arbetsuppgifter hörde i första hand naturligtvis att officiera under
gudstjänsterna i de olika kyrkorna och klostren inom eparkin. Men förutom detta hade
han en mängd mer eller mindre praktiska uppgifter, som han successivt övertagit från
den sjuke eparkialbiskopen, och nu senast även mottagningarna av supplikanterna.
Sedan biskop Pjotr själv börjat känna sig illamående – det skedde ungefär tre dagar
före helnattsgudstjänsten i Staro-Petrovskijklostret (186:6) – irriterade han sig allt mer
och mer på det småaktiga och futtiga i besökarnas petitioner (194:5–7). Han började
nu också få förståelse för att eparkialbiskopens intresse för arbetet avtagit allt mer.
Denne, som i sin ungdom hade varit så aktiv och engagerad, och till och med författat
en skrift med titeln ”Läran om viljans frihet”, hade blivit allt mer och mer likgiltig för
arbetet. Han gick numera helt upp i småsaker och tänkte inte längre på Gud (194:8–
12). Det var emellertid inte bara supplikanterna, som biskop Pjotr irriterade sig på.
Han tyckte till exempel att seminarieeleverna och även deras lärare var obildade och
ibland till och med råa (194:15). Han frågade sig, om hans kritiska inställning kunde
bero på att han under sin åtta år långa utlandsvistelse glömt hur det var att leva i
hemlandet. Ytterligare ett irritationsmoment var eparkialbiskopens övervakare, som
också ägde domsrätt. De kunde klaga på och betygsätta inte bara prästernas utan också
deras hustrurs och barns uppförande med femmor, fyror och ibland till och med treor,
32

Carin Davidsson
En symfoni i fyra satser? ...

vilket förde med sig skriverier och diskussioner i långa banor (194:18–22). Ännu ett
störningsmoment för biskop Pjotr var det kryperi, som alla lade i dagen inför honom i
hans höga ställning, och som kunde ta sig olika uttryck. En del kunde till exempel
tappa talförmågan, andra falla pladask ned på knä inför hans fötter (194:30–34). Den
enda människa, som kunde vara naturlig i hans närvaro, var den gamle munken fader
Sisoj, som hela livet hade vistats i biskopars närhet och som hittills hade överlevt elva
biskopar (195:4–6). Fader Sisoj hade på sin tid varit ekonom hos eparkialbiskopen och
gick numera under namnet ”före detta fader ekonomen”. Samtidigt som biskop Pjotr
började känna sig illamående – det var för ungefär tre dagar sedan – hade fader Sisoj
kommit på besök till Pankratievklostret och nu ville biskop Pjotr hålla honom kvar hos
sig några dagar för att vid tillfälle få rådgöra med honom om vissa rutiner, som han
inte hade fått grepp om ännu (189:42–43, 190:1–2).
När berättelsen börjar befinner sig biskop Pjotr i nunneklostret Staro-Petrovskij, där
han förrättar helnattsmässan på lördagskvällen före palmsöndagen. Mässan lider mot
sitt slut och biskopen är i färd med att dela ut videkvistar till gudstjänstbesökarna, som
just nu går fram till honom en och en och tar emot sin kvist. Biskopen är trött och mår
inte bra. Han har svårt att andas och det värker i axlarna. Väl hemma igen i Pankratievklostret efter gudstjänsten känner han sig ännu sämre. När han senare vid halvtvåtiden
på natten hör att fader Sisoj är på väg till matutinen, ropar han in honom till sig i sovrummet och säger, att han tror att han har feber. I andra kapitlet på palmsöndagen, då
han har modern och systerdottern Katija som gäster till middagen, smakar honom inte
fisken och hela tiden vill han bara dricka. Hemma igen efter vespern går han genast till
sängs, och när fader Sisoj senare på kvällen kommer för att smörja honom med
ljustalg, klagar han återigen över att han säkert har feber. På onsdagen i kapitel 3, när
han – efter att ha deltagit i liturgin i katedralen – har mottagning för supplikanterna,
förlorar han alldeles behärskningen och slänger böneskrifterna på golvet. Uttröttad far
han då tillbaka hem till Pankratievklostret för att vila, men blir där tvungen att först ta
emot ett par besökare. När så den siste besökaren gått, var det dags för vespern i
klosterkyrkan. När han i fjärde kapitlet – det är nu skärtorsdag – kommit tillbaka hem,
efter att ha förrättat liturgin i katedralen, är han tvungen att genast gå till sängs. Han
har svåra smärtor i hela kroppen. Men trots plågorna stiger han upp igen vid sjutiden
på kvällen, beger sig till katedralen och förrättar där mässan med läsningen av de tolv
evangelierna om Kristi lidande.
Då han återvänt hem därifrån, kände han sig helt slut och kunde inte längre stå på
benen. Han ville bort från klostret tillbaka till utlandet, slippa se de ynkliga fönsterluckorna, de låga taken, slippa inandas den kvalmiga klosterlukten (199:2–6). När så
natten kommer, blir han sämre och sämre och kan inte alls sova. Och på morgonen –
det är nu långfredag – börjar han få tarmblödningar och den tillkallade klosterläkaren
konstaterar att biskopen lider av buktyfus. Under dagen försämras så tillståndet hela
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tiden. De tre läkare, som tillkallades, rådgjorde, men reste sin väg igen. Mot kvällen är
biskop Pjotr inte längre vid medvetande. Tidigt på lördagsmorgonen ligger han död.
En särskild varm känsla har biskop Pjotr för sin mor Maria Timofejevna, som han i
berättelsen första gången ser i nunneklostret under helnattsmässan, när han delar ut
videkvistarna till kyrkobesökarna. Mässan lider då mot sitt slut. Stämningen i kyrkan
är dyster. Den förstärks av att de levande ljusen håller på att slockna och att en
Kristusdåre i kören då och då skriker till. Plötsligt tycker biskopen att han ser sin egen
mor Maria Timofejevna, som han inte sett på nio år. Eller var det en gumma, som
liknade hans mor? Sedan hon tagit emot sin videkvist av honom, gick hon därifrån och
hela tiden tittade hon med sitt goda och glättiga leende på honom, ända tills hon
återigen försvann i människohopen. Var det den dystra stämningen i kyrkan eller var
det tanken på den älskade modern, som lockade fram gråten hos biskopen, den gråt
som sedan spred sig till alla i kyrkan, och som upphörde först sedan nunnekören
började sjunga, och allt blev som förut.
När biskopen sedan kom hem till Pankratievklostret efter helnattsmässan i nunneklostret, fick han höra av sin klosterbroder att hans mor, som hade en liten flicka med
sig, hade varit där och sökt honom. När hon fått reda på att biskopen befann sig i
nunneklostret, sade hon att hon skulle gå dit och att hon skulle komma tillbaka dagen
därpå. ”Det betyder att det var henne jag nyss såg i kyrkan”, skrattade biskopen till av
glädje. Den gamla gumman, som han tyckte liknade modern, hade alltså varit hans mor
Maria Timofejevna. Som 17-åring hade hon gift sig med fadern diakonen och fött nio
barn. När hon var sextio år gammal, blev hon änka. Om detta skedde något år före
biskop Pjotrs utlandsvistelse, skulle hon nu kunna vara några och sjuttio år gammal.
Glad över vetskapen om att han skulle få träffa sin mor dagen därpå, gick biskopen till
sängs. Men han kunde inte somna. I stället började den ena minnesbilden efter den
andra från hans barndom att dyka upp för honom, där kärleken till modern hade varit
det centrala. Han tänkte särskilt på den ömhet hon visat honom, när han var sjuk som
barn (188:23–24). Det var alltså med stor glädje och förväntan som han såg fram emot
mötet med modern. Men redan efter moderns första replik vid middagsbordet känner
biskopen liksom inte igen henne. Hon verkar vara besvärad och tycks inte riktigt veta,
om det passar sig att säga ”du” till honom. Att hon nu kommit på besök till honom
tillsammans med ett barnbarn, kallar emellertid fram en ljus minnesbild hos honom
från barndomen. Han erinrar sig, hur hon kunde ta honom och hans bröder och systrar
till någon släkting som hon trodde var rik (191:15–19). Nu berättar hon, att barnbarnet
Katija är äldsta dotter till biskopens syster Varenka, som blivit änka och fått ekonomiska problem. Han får vidare höra, att sonen till hans äldsta bror inte hade velat följa
traditionen inom släkten att utbilda sig inom prästståndet utan istället börjat studera till
läkare vid universitetet. Sedan talar biskopen om för henne hur han hade längtat efter
henne under sin tid i utlandet. När hon hör detta, lyser hon först upp av glädje, men tar
strax på sig en allvarlig min och säger: ”Jag tackar er”. Det är tydligt, att sonens höga
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ställning som biskop hindrar henne från att vara naturlig och öppet visa sin glädje över
att vara tillsammans med honom. Detta gör biskopen bedrövad. Än mer blir han medveten om detta senare på dagen, när han efter vespern gått till sängs i sitt sovrum och
genom väggen från det angränsande rummet hör hur modern sitter och pratar naturligt
och obesvärat med fader Sisoj. Och likadant var det senare på skärtorsdagen, då
biskopen låg och vilade efter liturgin i katedralen och hörde de bådas otvungna prat
genom väggen.
Lite senare samma dag skickar modern in den 8-åriga Katija till honom i sovrummet
för att be om pekuniär hjälp till hennes familj. Biskopen lovar rörd, att han skall hjälpa
dem och detta skall de tala vidare om på påskdagen. När modern, som stått utanför
dörren, hör detta, kommer hon försiktigt in i sovrummet. Hon ber en liten bön framför
ikonen, och frågar sedan biskopen, om han vill ha lite soppa, till vilket han tackar nej.
Hon blir förskräckt över att se hur sjuk han är. Men högt säger hon bara, att det inte är
så konstigt, eftersom han har varit på benen hela dagen (197:34–40). Hon och Katija
skall nu inte störa honom längre. Istället får de talas vid på påskdagen. Detta säger hon
i en skämtsamt vördnadsfull ton, som får biskopen att erinra sig att det var just i den
tonen han hört henne tala till de inspekterande övervakarna förr i tiden, när han var
barn (197:41–43). Med högburet huvud lämnade hon sedan rummet tillsammans med
Katija, och det var bara på den bekymrade blicken som man kunde gissa sig till att hon
var biskopens mor (198:1–4).
Det var först följande dag, långfredagen, då sjukdomen fått fullständigt grepp om
biskopen, som modern helt glömde bort att hennes son var biskop. Hon satt hos
honom, tröstade och kysste honom på samma sätt som hon tröstat och kysst den
älskade lille sonen Pavlusja, då han var sjuk. Nu var dock biskopen alltför svag och
omtöcknad för att kunna svara på hennes ömhetsbevis. Men trots det lyckades hon
bibringa honom en känsla av fullkomligt lugn, och fick honom att känna sig som en
vanlig enkel människa utan tyngande plikter och ansvar. Han var nu fri som fågeln och
kunde gå vart han ville. Alla vägar stod öppna för honom.
Systerdottern Katija, som stod där bredvid mormodern, kunde inte förstå vad som
felades morbrodern. Plötsligt kom fader Sisoj förbi i rummet. När han såg moderns
förtvivlan, sade han strängt till gumman: ”Oroa inte biskopen. Låt honom sova…
Ingenting att göra där… ingenting…”
Biskopens mor har samma tilltalsnamn som gudsmodern-gudsföderskan Marija.
Hennes patronymikon Timofejevna talar om att hon är dotter till Timotheos, ett namn
som är avlett av det grekiska verbet för ”hedra”. Timotheos heter en av aposteln
Paulus’ viktigaste medhjälpare (Apg. 19:22 med flera). I moderns namn Maria Timofejevna finns alltså hennes båda roller i livet infogade: moder till sin son biskopen och
dennes stöd och hjälpare i livet. När nu sonen ligger för döden, är det alltså hon, som
likt ”den outtröttliga Marija” vakar över honom.
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Under helnattsgudstjänsten i kvinnoklostret Staro-Petrovskij kvällen före palmsöndagen liknas församlingen, som rör sig framåt mot biskopen för att ta emot
videkvisten, vid ett böljande hav. Någon kontakt med människorna har han inte. För
honom ser alla, män som kvinnor, gamla som unga, likadana ut, med samma livlösa
uttryck i ögonen (186:5–9). De levande ljusen har snart brunnit ut och det är nästan
helt mörkt i kyrkan. Själv känner sig biskopen sjuk och illa till mods.
Hela skildringen av atmosfären i kyrkan under helnattsgudstjänsten är mörk och
dyster och andas besvikelse. Att som präst stå inför en församling utan någon som
helst kontakt med de enskilda människorna måste vara helt nedbrytande för biskop
Pjotr, som när han tillträdde tjänsten hade varit full av entusiasm för sitt arbete tillsammans med medlemmarna i församlingen.
Når vi nästa gång i berättelsen får en skildring av församlingen, är det skärtorsdag. I
katedralen pågår mässan med de tolv evangelierna om Jesu lidande. Biskopen, som nu
var mycket sjuk, bemäktigades trots detta av en livfull, frisk stämning, när han läste
det första evangeliet (198:17–18). Han var ju född med en kärlek till kyrkklockornas
klang (188:29, 198:31), och han kände sig alltid vital och aktiv i kyrkan, särskilt, när
han själv officierade (198:32–34) och läste bibeltexterna. Nu ser han hur de levande
ljusen breder ut sig som ett hav på båda sidorna i katedralen. Men människorna kan
han inte se. Med dem hade han ingen kontakt. Allt var likadant som under gågna år,
det var alltjämt samma människor som förr i tiden, under barndomen och under ungdomen, och de skulle alltjämt komma att vara desamma varje år, men ”fram till vilka
tider – det vete Gud allena” (198:18–26). Dessa dystra tankar om att ingenting hade
förändrats, eller skulle komma att förändras, gjorde att han fysiskt höll på att falla
ihop, och att han kände sig allt mer otillräcklig i sin ställning som biskop. Detta fick
honom senare på kvällen att säga till fader Sisoj: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde
vara präst på landet, diakon eller en enkel munk. Jag kvävs av allt detta… Jag
kvävs…” (199:34–37).
Som vi ser innebar inte sjukdomen något hinder för biskopen att officiera under
gudstjänsten. Men så snart han slutat textläsningen, knäcktes han av den uteblivna
kontakten med församlingen och var nära att falla ihop.
På tisdagen, när biskop Pjotr efter den besvärliga arbetsdagen hade gått till vespern i
klosterkyrkan för att lugna ner sig ett tag, kom han att lyssna till bibeltexten om
brudgummen, som vid midnatt kom till bröllopsfesten. Detta förde honom i tankarna
tillbaka till ungdomen, då han hade hört samma text läsas. Nu tyckte han att den tiden
hade varit så ljus och glädjefylld, något som den antagligen aldrig hade varit (195:30–
33). Och, kanske kommer vi i den andra världen att se vårt liv här så vackert och fyllt
av liv och glädje, som det antagligen aldrig hade varit. Han satt i altarrummet, och
tårarna rann. Han kom att tänka på, att han nu hade uppnått allt i livet, som var möjligt
för en människa i hans ställning (195:36–40). Han hade sin tro, men ändå var han inte
nöjd. Dö ville han inte. Samma oklara förhoppning om framtiden, som han hade närt
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under barndomen, vid akademin och utomlands, oroade honom fortfarande (195:39–
42). Medan dessa tankar kretsade i hans huvud, njöt han av munkarnas vackra sång.
Men vad var det för förhoppning om framtiden han hade närt och som fortfarande
oroade honom?
Redan som barn hade han varit öppen för livet och världen utanför diakonfamiljen.
Han var nyfiken på den världen och njöt av att ”höra gnisslet från vagnshjulen, fårens
bräkande, klockklangen från kyrkan under de ljusa sommarnätterna, zigenarna nedanför fönstret – o, så ljuvligt det var att tänka på allt detta!” (188:30–33). När biskopen
på palmsöndagen sitter vid middagsbordet tillsammans med modern och Katija,
beskriver han hur han, under sin tid i utlandet, längtade hem till fäderneslandet och
modern: ”Det hände, att man om kvällen kunde sitta vid det öppna fönstret, alldeles
allena, musik börjar spela…” (191:42–43). Den musik han då hörde, måste ha varit
den blinda tiggerskans gitarrspel och sång, ty när biskopen senare på kvällen ligger i
sitt sovrum och hör hur modern och fader Sisoj pratar i rummet intill, tänker han, där
han ligger ensam i sovrummet, åter tillbaka på sin vistelse i utlandet. Han minns, hur
han längtade till fäderneslandet, ”hur den blinda tiggerskan varje dag nedanför hans
fönster hade sjungit om kärlek och spelat på sin gitarr”, och då han lyssnade på henne,
hade han varje gång av någon anledning tänkt tillbaka på det förflutna (193:17–20).
När man läser detta, ligger det nära till hands att föreställa sig, att han inte varit
främmande för tanken att finna en kvinna, som han kunde ha delat livet med.
Säkert hade han under seminarietiden och under studietiden vid akademin tillsammans med sina studiekamrater aktivt deltagit i de diskussioner, som då främst
gällde skolning och utbildning av det enkla folket och en reformering av kyrkan, som
skulle gå ut på att bryta dess isolering i samhället. Till detta hörde bl.a. frågan om att
slopa celibatet helt och hållet. För närvarande gällde regeln att den som ville bli präst
och gifta sig, måste göra detta före prästvigningen.
När biskop Pjotr nu som biskop kommer tillbaka till hemlandet efter de åtta åren i
utlandet och finner att ingenting förändrats, att allt är som förut, är det lätt att förstå
den besvikelse han måste ha känt. Folket stod på samma låga nivå som tidigare, seminaristerna verkade obildade, ja till och med råa, och kryperiet inför de överordnade var
likadant som förut. Och giftermål för en vigd präst var uteslutet.
I diskussionerna kring frågan om äktenskapet och celibatet inom kyrkan var under
senare delen av 1800-talet professorn V.V. Rozanov mycket aktiv. I sina artiklar i
tidskriften Novoje Vremja behandlade han ofta temata med anknytning till detta. I ett
brev till Rozanov av den 30 mars 1899 (brev nr 2701) skriver Tjechov, att han och
Maxim Gorkij, som brukade besöka honom då och då, senaste gången suttit och diskuterat Rozanovs kåseri i Novoje Vremja ”Na stjet plotskoj ljubvi i braka” (’Beträffande
köttslig kärlek och äktenskap’). ”Denna artikel”, skriver Tjechov, ”är ypperlig, och på
tal om det är hänvisningarna till Gamla testamentet synnerligen poetiska och talande”.
Artikeln med titeln ”Krotkij demonism” (’Mild djävulskap’) är en förgörande kritik av
37

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

åsikter om ”köttslig kärlek” som framförts av den mot kyrkan mycket fientligt inställde publicisten M.O. Mensjikov i dennes artikel i Knizjki Nedeli 1890. Där hävdar
Mensjikov bl.a. att ”köttslig kärlek” är ”posjlost'” (ungefär ’något tarvligt’). Han
vägrar enligt Rozanov att använda ordet ”synd”, eftersom det skulle associera till det
språk, som användes inom prästutbildningen. Rozanov hänvisar i sin artikel till två
böcker i Gamla testamentet: Ruts bok och den icke-kanoniska Tobias bok. I Ruts bok
skildras, hur Rut sedan hon blivit änka, under inrådan av sin svärmor, äktar den avlägsne släktingen Boas och sedan föder sonen Obed, som i sin tur får sonen Isai, som
blev far till konung David. I Tobias’ bok berättas det om hur Tobias efter många öden
och äventyr slutligen äktar Sara, enda dotter till sin far Raguel, och de båda lever
lyckligt tillsammans livet ut. Rozanovs uppfattning om varför celibatet borde avskaffas, belyses bäst i hans år 1907 publicerade artikel ”Kyrkan” i boken ”Ryssland
skildradt av ryssar”, som för övrigt tillägnades Tjechov. Där redogör Rozanov för alla
de nackdelar som celibatet enligt honom i dess dåvarande form förde med sig. Det är
alltså diskussioner om celibatets nackdelar i den form det praktiserades och fortfarande
praktiseras inom kyrkan som återspeglas i Rozanovs artiklar i Novoje Vremja, och
som säkert måste ha varit föremål för diskussioner bland de studerande vid prästseminarierna och den teologiska akademien under 80- och 90-talen.
Det är lätt att förstå, att biskop Pjotr, då han tillträdde tjänsten som biträdande
biskop, kände besvikelse över att finna att allt var sig likt, att ingenting av det som han
drömt om under ungdomsåren och studietiden hade förverkligats. Och denna besvikelse övergick så småningom – allteftersom sjukdomen gjorde sig allt mer märkbar –
till att han helt förlorade tålamodet.
Som barn hade biskopen varit innesluten i diakonfamiljens värld, kyrkans värld,
men han hade med nyfikenhet betraktat den vackra världen utanför. Under sin verksamhet utomlands längtade han hem till Ryssland (193:17), han ville träffa sin mor
(191:39–40) och återuppliva barndomen, som tycktes honom så ”levande, vacker,
glädjefylld, som den antagligen aldrig hade varit” (195:31–32). Särskilt tänkte han på,
hur kärleksfullt modern tagit hand om honom, när han varit sjuk. Men säkert var det
inte bara denna hennes omtanke, som väckt hans beundran för henne. Som vi sett
dyker det hos honom vid två tillfällen upp minnesbilder av moderns handlande, som
kan ha bidragit till att väcka biskopens beundran för henne.
Den första minnesbilden får biskopen på palmsöndagen vid middagen för henne och
Katija. Det är bilden av hur modern, när de var barn, hade tagit honom och syskonen
med sig och farit till någon släkting, som hon ansåg vara rik, för att be om hjälp
(191:15–19). I texten finns inte någon antydan om något negativt i detta. Kanske
biskop Pjotr hyste beundran för den inre kraft, som hon måste ha ägt då hon försökte
förbättra tillvaron för familjen.
Den andra minnesbilden är från skärtorsdagen, då modern kommit in till biskopen i
sovrummet, sedan hon utanför dörren hört att han lovat Katija att hjälpa dem med
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pengar. När hon då fick se, hur sjuk biskopen var, blev hon förskräckt, och ville inte
att de skulle störa honom längre. Detta meddelade hon i en ton, som kom biskopen att
erinra sig, att hon – när han var barn – just i en sådan skämtsamt vördnadsfull ton
brukade tala till övervakarna, hennes överordnade (197:41–43). Detta visar att hon
äger en inre resning, att hon är medveten om sitt eget värde som människa, och att hon
inte ville krypa för överheten.
I texten i ”Archierej” finns ingen antydan om att biskop Pjotr – sedan han vigts till
munk – skulle ha brutit kontakten med föräldrarna, så som han borde ha gjort, om han
följt regelverket för dem som var verksamma inom kyrkan. De åtta åren, då mor och
son inte kunde träffas, var den direkta kontakten avbruten på grund av biskopens
utlandsvistelse. Men i hans tankar och i hans längtan efter henne var hon alltid närvarande (188:26, 191:37–192:1–2). Den glädje biskopen känner över att återigen få
träffa henne, går det inte att ta miste på (189:34). Kanske var det en kvinna, som
liknade modern och som ägde hennes egenskaper, som biskopen hade önskat sig som
maka och mor till egna barn och som medhjälperska i arbetet att förverkliga sina ungdomsdrömmar?
Biskopens minnesbilder av livet i födelsebyn Lesopolje är inte särskilt positiva.
Prästerna och skollärarna tycks alla mer eller mindre ha varit suputer. Men undantag
finns. Skolläraren Matvej Nikolaitj var en snäll man, trots att han också var en suput.
Han skiljde sig från de andra lärarna. Han slog aldrig sina elever (188:41–189:1–3).
Han hade tydligen anammat de nya modernare uppfostringsmetoderna, som hade
börjat tränga in i skolorna. Detta hade tydligen gjort intryck på pojken Pavlusja.
Den glädje och stolthet han som barn kände över att få gå med i korsprocessionerna
bakom den undergörande ikonen i Obnino, vittnar i hög grad om hans öppna sinnelag
och känsla för kontakter med omgivningen. Han tycks också ha varit imponerad av hur
fader Alexej förstod att utnyttja sin döve brorson Ilarion. När det kom mycket folk till
liturgin, och fader Alexej hade svårt att hinna med allt under proskomedin, kunde han
låta Ilarion läsa papperslapparna med böner om ”god hälsa” och om ”evig vila”, och
för detta gav han honom ibland en slant.
De minnesbilder, som kommer för biskop Pjotr under natten efter helnattsgudstjänsten i Staro-Petrovskijklostret, tyder alla på att han som barn var öppen för allt som
hände i hans omgivning. Denna öppenhet följde honom säkert under studietiden vid
prästseminariet och vid akademien och gjorde, att han under denna tid i livet hade lätt
med kontakterna i sin omgivning och drömde – tillsammans med sina studiekamrater –
om att arbeta för att bryta kyrkans isolerade ställning i samhället och åstadkomma en
förbättring av levnadsvillkoren och bildningsnivån hos det enkla folket. När han på
tisdagen under vespern hörde bibeltexten om brudgummen och bröllopsfesten, gick
hans tankar säkert tillbaka till hans och studiekamraternas diskussioner om celibatets
vara eller icke vara för de vigda prästerna, om kvinnornas ställning i samhället, om
barnuppfostran. Man frågar sig om inte skolläraren Matvej Nikolajevitj med sina
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mjukare uppfostringsmetoder hörde till dem som kämpade för en sådan reform. Kan
möjligen hans svarta ludna hund med sitt namn ”Sintaksis” (sammanfogning, av
blandras) ge en antydan om detta.
När biskop Pjotr tillträdde sin tjänst som biträdande biskop, hade han säkert varit
fylld av entusiasm. Nu skulle han få möjlighet att förverkliga sina drömmar från
studietiden. Men hans entusiasm förbyttes snart i besvikelse. Att finna någon tid för
detta visade sig omöjligt. Arbetsdagarna var fyllda av besök av supplikanter och andra,
som framförde sina småaktiga önskemål och krav, för att inte tala om alla de papper,
som krävde sin behandling. Det enda som gav honom tillfredsställelse var gudstjänsterna i kyrkan, då han antingen satt och lyssnade eller själv officierade. Allting
hade förblivit så som det alltid hade varit. Han stod där isolerad utan alla de kontakter
han drömt om under utbildningstiden. Den besvikelse han kände accentuerades
allteftersom sjukdomen fortskred. Till sist kände han sig så otillräcklig, instängd och
insnärjd, att han önskade sig tillbaka till utlandet, där han upplevt förnyelse och
framåtskridande. Han hade ju arbetat i en ny, vit kyrka, och bott – inte i något gammalt
kloster – utan i en våning med höga tak och fem stora rum, haft ett nytt skrivbord och
bibliotek (193:12–16).
När sedan fader Sisoj på skärtorsdagskvällen kommer in till biskopen i sovrummet
för att smörja honom med ljustalgen, och meddelar att han tänker ge sig iväg följande
dag, ber biskopen honom att stanna någon dag till. Och han säger knappt hörbart: ”Jag
kan inte få ordning på allt, jag känner ju inte till någon eller något här…” När sedan
fader Sisoj lovat att stanna till söndagen, fortsatte biskopen svagt, nu helt medveten
om sin otillräcklighet och vanmakt då det gällde att förverkliga något av sina drömmar
från ungdomstiden: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde vara präst på landet,
diakon… eller en enkel munk. Jag kvävs av allt detta… kvävs…” På fredagsmorgonen
efter en sömnlös natt tillkallades klosterläkaren, som konstaterade att biskopen led av
abdominaltyfus. Sjukdomen, som sedan fick ett galopperande förlopp, förändrade hans
utseende så till den grad, att modern, då hon kom in till honom – helt glömsk av att
han var biskop – omfamnade och kysste honom som sin älskade son, den lille
Pavlusja.
Vilken otrolig känsla av befrielse det måste ha varit för honom – i hans tillstånd av
fullständig vanmakt – att återigen tas om hand av sin mor Marija Timofejevna och
vara den lille Pavlusja, den älskade sonen, som nu som en enkel, vanlig människa ”går
utmed ett fält snabbt, glatt, då och då stötande i marken med sin lilla käpp”. Ovanför
sig har han ”den vida himlen, övergjuten av sol” och precis som den lille gossen
Pavlusja känner han sig nu fri som en fågel, utan alla band, ”han är fri att gå, vart han
vill!” Alla vägar ligger öppna för honom, han har bara att välja.
Fader Sisoj, som just kom in i rummet och fick se modern med sin son, förstod att
biskopens dödskamp närmade sig sitt slut. Följande dag på morgonen på påskaftonen,
låg biskopen död i sin säng och ”fader ekonomen” Sisoj, som klädde allt i siffror, hade
40

Carin Davidsson
En symfoni i fyra satser? ...

nu överlevt sin tolfte biskop. Fader Sisoj hade alltså uppnått det för honom så eftertraktade och heliga tolvtalet.
Påskdagen med sitt traditionella firande, då biskopen skulle fortsätta samtalen med
systerdottern Katija och modern, fick biskop Pjotr aldrig uppleva. Klockklangen från
stadens fyrtiotvå kyrkor och kloster genljöd under den soliga vårdagen från den tidiga
morgonen till sena kvällen samtidigt som vårens ankomst firades med marknadsgyckel
av alla de slag på stadens gator och torg. Allt var precis som det hade varit året innan
och som det med all sannolikhet också skulle bli i framtiden (201:9–10).
I dessa ord ”precis som det varit året innan och som det med all sannolikhet också
kommer att bli i framtiden” ligger ett av berättelsens budskap: varje år kommer en ny
vår, och en ny påskdag…
Berättelsen ”Biskopen” postade Tjechov till redaktören B.S. Miroljubov den 20
februari 1902, alltså ungefär tio år efter det att Tjechov börjat att skissera berättelsen.
Det medföljande brevet lyder: ”Käre Viktor Sergejevitj, ursäkta att jag dragit ut så
länge med den här musiken… Skicka ovillkorligen korrekturet. Jag kommer att lägga
till ytterligare ett par tre meningar i slutet. Censuren kommer jag inte att ge vika för
med ett enda ord, ha det för ögonen. Om censuren så bara kastar ut ett enda ord, så
skicka tillbaka berättelsen till mig, och jag skall skicka en annan i maj”.
Fullt möjligt är det att tolka den första frasen ”ursäkta att jag dragit ut så länge med
den här musiken…” så som Eigil Steffensen4 gör: ”klimpret så länge på denne melodi”
(Steffensen 208). Själv är jag snarare böjd för att tolka ordet ”musik” här i dess
bokstavliga betydelse.
Tjechovs musikalitet skolades redan från det att han var barn tillsammans med sina
syskon i faderns kör i den ortodoxa kyrkan i hemstaden Taganrog. Som vuxen kunde
han ofta falla in med sin stämma, när familjen och vänner hemma hos honom roade sig
med att sjunga de gamla kyrkosångerna (Potapenko 26–32).5 Potapenko berättar också
om, hur Tjechov tyckte om att lyssna till Tjajkovskis romanser, när han sjöng dem till
I.S. Misinovas pianoackompanjemang (Potapenko 226:26–32). Tjechovs studiekamrat
professorn och neuropatologen G.I. Rossolimo berättar i sina minnesanteckningar, att
Tjechov så sent som den 16 december 1903, då de båda var närvarande vid begravningen av en annan kurskamrat, hade stämt in ”med sin mjuka bas i kyrkokörens sång”
(Rossolimo 500).
Denne Rossolimo hade tät kontakt med Tjechov under dennes sista år i livet. I sina
anteckningar skriver han också bl.a. följande om ett av dessa möten: ”Detta möte har
stannat kvar i mitt minne huvudsakligen därför att Tjechov då delade med sig till mig
av sina iakttagelser i sin skaparprocess. Jag frapperades särskilt av att han – då han
avslutade ett stycke eller ett kapitel – särskilt ansträngde sig att välja de sista orden
efter deras klangfärg, då han liksom eftersträvade ett musikaliskt avslutande på
meningen” (Rossolimo 498–499). Musikaliskt skolades Tjechov alltså redan från
barnsben. Men kunskapen om målarkonsten måste han tillägna sig genom studier. När
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hans yngre bror Nikolaj, som sedan blev konstnär, gick på Konstakademin, tog
Tjechov aktivt del i broderns studier och fick på den vägen sin teoretiska kunskap om
bildkonstens teori, bl.a. teorin om det Gyllene snittet. Om en konstnärs arbete uttrycker
sig Tjechov en gång på följande sätt: ”Konstnären väljer ut, gör sig en föreställning,
komponerar – det är just endast dessa handlingar som i sin begynnelse banar väg för
frågan” (Tjechov, T. 14, M. 19, s. 207). Om hur Tjechov komponerade eller utformade sina egna alster, letar man förgäves efter i hans efterlämnade brev. I stället
kan man få en föreställning om detta i de råd, han ger författare, som vänt sig till
honom för att få ett omdöme om sina arbeten. Författarinnan Lidija Aleksandrovna
Avilova, som upprepade gånger skickade sina berättelser till Tjechov, har i flera av
Tjechovs brevsvar fått råd och förslag till förbättringar. I brev av den 21 februari 1892
(brev nr 1116) skriver Tjechov t.ex. följande: ”Man måste kasta ut det överflödiga,
rensa satsen från ’allt eftersom (po mere togo)’, ’med hjälp av (pri pomosjtji)’, man
måste vinnlägga sig om det musikaliska i texten… Ni känner det säkert, ni är ju
musikalisk och lyhörd, vilket de ’Glömda breven’ vittnar om.” I brevet av den 15
februari 1895 (brev nr 1528), ger Tjechov Avilova rådet att skriva en roman, att arbeta
ett helt år på den, att sedan förkorta den under ett halvt år och att först därefter trycka
den. Av detta kan man få en uppfattning om, hur Tjechov själv arbetade med sin text.
”Ni bearbetar för litet, en författarinna får inte skriva, utan bör brodera på papperet, så
att arbetet blir tidskrävande, går långsamt.” Ett råd av annat slag ger Tjechov i brev av
den 19 mars 1892 (brev 1141): ”…när ni vill väcka läsarens medlidande, så ansträng
er att vara kyligare”. I brev den 29 april 1892 (brev 1171) står det: ”Över berättelser
kan man både gråta, och stöna, man kan lida tillsammans med personerna i berättelsen,
men jag menar, det måste man utforma så, att läsaren inte märker det. Ju mera
objektivt, ju starkare blir intrycket. Ja, det var det jag ville säga.” I brev 1287 (1 mars
1898) står det: ”Ni gör stora framsteg, men tillåt mig att upprepa ett råd – att skriva
kyligare. Ju känsligare en situation är, desto kyligare måste man skriva, och ju
känsligare blir resultatet. Man får inte sockra.”
Som bekant sålde Tjechov 1899 hela sin produktion till förläggaren A.F. Marks
med förbehållet att få göra de omarbetningar som han önskade. Hela detta material
finns dokumenterat i Tjechovutgåvan i 30 band från åren 1974–1983. Hans omarbetningar av många av de tidiga korta berättelserna har i mycket just gällt ”arkitekturen”
eller med annat ord ”deras kompositionsmönster”. De korta berättelser, som han inte
var nöjd med och inte lyckades omarbeta, kom aldrig med i Marksutgåvan. Det
Tjechovprojekt, som vi bedrev vid Ryska institutionen vid Åbo Akademi, hade som
målsättning att undersöka, om omarbetningarna av de korta berättelserna kunde avslöja något speciellt kompositionsmönster. Resultaten av våra undersökningar visar
med all tydlighet, att Tjechov varit förtrogen med komposition såväl inom musiken
som målarkonsten.
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Vi vet, att Tjechov ända från början av 1890-talet haft planer på att utarbeta en
berättelse med biskopen som tema, men det är först den 20 februari 1902 som han
skickar berättelsen till redaktören Miroljubov. Det betyder, att Tjechov i minst tio års
tid haft biskopen aktuell som tema för sin berättelse. Det är därfor möjligt att ett brev,
daterat den 16 februari 1890, har haft betydelse för den slutliga utformningen av
”Biskopen”. I brevet ombads Tjechov att säga sin uppfattning om pjäsen ”Sinfonia”(!),
författad av Modest Iljitj Tjajkovskij, bror till kompositören Pjotr Ilitj Tjajkovskij.
Tjechov, som var mycket positiv i sitt omdöme om pjäsen, meddelade detta till Modest
Tjajkovskij i brev. Och därmed hade kontakt mellan dem uppstått, vilket snart nog
ledde till att Tjechov blev personligt bekant också med brodern Pjotr Iljitj Tjajkovskij.
De båda konstnärerna, författaren och kompositören, lärde sedan känna varandra vid
en lunch i S:t Petersburg, en lunch, som Modest inbjudit till och som blev början till ett
närmare samarbete dem emellan. De planerade bl.a. att skriva en opera tillsammans.
Som ämne valde de ”Bela” av Lermontov. Men de hann inte mer än påbörja arbetet.
Pjotr Tjajkovskij blev allvarligt sjuk och avled redan 1893.
Men brevet av den 16 februari 1890 med Modest Iljitj’s teaterpjäs ”Sinfonia”.
väckte tydligen hos Tjechov tanken på symfonien som kompositionsmönster för
berättelsen ”Archierej”. Denna är indelad i fyra kapitel som svarar mot symfoniens
fyra satser. Kapitelindelningen som sådan är inte unik för denna berättelse. Tjechovs
längre berättelser har nästan alla kapitelindelning, men antalet ”fyra” associerar – med
tanke på Tjechovs intresse för musik och för Tjajkovskij – till dennes fyrsatsiga
symfonier och då kanske främst till den femte symfonin, som komponerades i slutet på
1800-talet och uruppfördes 1888 i S:t Petersburg med Tjajkovskij själv som dirigent.
Denna symfoni kan alltså ha varit aktuell för Tjechov, när han på 1890-talet började
planera en uppläggning av berättelsen ”Archierej”. Liksom den femte symfonin är
alltså ”Biskopen” indelad i fyra satser/kapitel:
1. Lördagskvällen med helnattsgudstjänsten natten före palmsöndagen i nunneklostret
Staro-Petrovskij.
2. Palmsöndagen med middagen för modern och systerdottern Katija.
3. Biskopens erfarenhet av det första årets arbete. Tisdagen efter liturgin. Vespern i
klosterkyrkan.
4. Skärtorsdagen, långfredagen, påskaftonens morgon, då biskopen dör, påskdagen med
firandet av Kristi uppståndelse och vårens ankomst.

I textens fyra kapitel utvecklas berättelsens huvudtemata: biskopens sjukdom och död
och naturens uppvaknande till vår. Slutresultatet blir som en konstfull väv, i vilken de
olika temata avlöser varandra och bildar en polyfonisk enhet. Jag vill nu göra en
genomgång av alla de fyra kapitlen och för varje kapitel beskriva dess uppläggning i
stora drag och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt de enligt min uppfattning
”starkaste” tre positionerna, nämligen mittpositionen, positionen för det främre gyllene
snittet (5/13)6 och positionen för det bakre gyllene snittet (8/13) samt deras funktioner
i texten.
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Kapitel 1. Biskopen, huvudtemat i alla fyra kapitlen, officierar i nunneklostret under
helnattsgudstjänsten på kvällen före Palmsöndagen. När handlingen börjar står han och
delar ut videkvistar till var och en av kyrkobesökarna, som kommer fram till honom.
När gudstjänsten slutar vid 10-tiden på kvällen, blir biskopen skjutsad hem till klostret,
där han bor. Skildringen i klostret och resan hem är ungefär lika långa (ca 33 rader i
tryck). De står i kontrast till varandra. Klosterskildringen är mörk och dyster. Resan
hem med häst och vagn till klostret börjar strax efter klockan 10, och tar i det närmaste
en timme. Den ger däremot ett ljust intryck med sitt månsken och sin känsla av
annalkande vår. En likhet mellan de båda skildringarna är, att de båda har en peripeti i
mitten: i klosterskildringen störs den dystra lugna stämningen först av skriket från en
kristusdåre. Strax därefter får biskopen ögonen på en gumma, som ler mot honom och
som han tycker liknar hans mor, Marija Timofejevna, som han inte sett på nio år. Han
blir rörd och börjar gråta, och hans gråt sprider sig till alla i kyrkan. Snart är hela
kyrkan fylld av biskopens och församlingens gråt. I skildringen av hemresan framkallas peripetin av det elektriska ljuset, som håller på att installeras hos miljonären
Jerakin. Resan i den lugna månbelysta natten är skildrad i ljusa färger. Allt känns så
ljust och välkomnande, både träden och himmelen. Men när färden går vidare genom
staden med sina folktomma gator och sedan fortsätter utmed landsvägen och närmar
sig klostret förbi svarta munkfigurer, blir det dystrare. Hela skildringen ger Stepanov
(s. 351) en ypperlig formulering: ”beskrivningarna, som sammanställs, är valda enligt
en mycket klar princip: de består uteslutande av kontraster och motsägelser, olikheter,
som endast svetsas samman tack vare författarens ordkonst.”
När biskopen sedan vid porten möter klostermunken, talar denne om för honom att
hans mor har varit där och sökt honom. Då utropar biskopen: ”Det betyder att det var
henne jag nyss såg i kyrkan!” (187:38). Denna sats är i texten placerad i positionen det
främre gyllene snittet (5/13), en position, som ger modern hennes framträdande roll i
berättelsen. Även i kapitlets starka mittposition skildras modern (188:16–18). Där får
man veta att hon gift sig med fadern diakonen vid 17-års ålder, att hon fött nio barn
och blivit änka vid 60-års ålder. I direkt anslutning till detta kommer så biskopens
mycket ljusa bild av barndomstiden, där minnena av den ömma modern särskilt
framhävs.
I positionen det bakre gyllene snittet (8/13) får man en lite löjeväckande bild av den
låga bildningsnivån hos byprästen fader Simeon och hans storväxte son. När denne,
som är elev vid prästseminariet liknar kokerskan, som han blivit arg på, vid åsnestoet
Iegudilova, reagerar inte fader Simeon. Han bara skäms för att han inte vet var i den
heliga skrift en åsninna med det namnet står omnämnd. (188:37–41). Han vet inte att
det inte finns något åsnesto med det namnet i bibeln.
Kapitlet avslutas med beskrivningen av den (förutom biskopen och modern) viktigaste personen i berättelsen: den 70-årige fader Sisoj och dennes besök hos biskopen
på natten till måndagen vid tiden för matutinen, då biskopen tror att han har feber.
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Kapitel 2. Detta kapitel beskriver händelserna under palmsöndagen. Inom positionen
för det främre gyllene snittet (5/13) finns den för berättelsen så viktiga repliken, i
vilken biskopen talar om hur mycket han under utlandsvistelsen längtat efter sin mor
(191:39–40). Det bakre gyllene snittet (8/13) ligger som kontrast till detta vid den
banala skildringen av moderns ständiga upprepande av hur de alltid drack te (192: 31–
33). En särskild framträdande roll får i detta kapitel upprepningen av ordet ”okno” i ”u
otkrytogo okna” (191:42) och i ”pod oknom pela o Ljubvi” (193:19), vilka tillsammans bildar en länk till ”pod oknom” (188:32) i kapitel 1.
I mittpositionen skildras biskopens besvikelse över moderns devota sätt att reagera i
hans närvaro och hans illamående efter middagen med modern och Katija (192:9–12).
Kapitlet slutar med fader Sisojs besök hos biskopen i sovrummet, då han smörjer
biskopen med ljustalg (193:24–39).
Kapitel 3. Kapitlet skiljer sig från de övriga i fråga om uppläggning. Vad som sker
under måndagen berättas inte. I stället ges här den beskrivning av biskop Pjotrs
arbetssituation, som jag redogjort för tidigare och den irritation och förargelse
biskopen kände inför besökarnas småaktiga krav, brist på bildning och kryperi inför
honom i hans höga ställning.
I positionen för det främre gyllene snittet (5/13) skildras här en gammal prästfru
från landet, som alldeles tappade talförmågan då hon skulle framföra sina önskemål till
biskopen (194:32–34). Det bakre gyllene snittet (8/13) ger en bild av helt motsatt slag.
Där är det miljonären Jerakin, som i skrikande ton framför sina krav till biskopen
(195:15–20).
I mittpositionen beskrivs hur olik sig modern har blivit, något som inte alls klär
henne, och hur ohämmat hon kan sitta och prata med fader Sisoj, men inte med
honom, sonen (194:39–195:2). I samband med detta är det här man får veta att den 70årige Sisoj överlevt elva biskopar.
Först här, kort efter mitten av kapitlet, fortsätter skildringen med tisdagen, då
biskopen deltagit i liturgin i katedralen, vartefter han i biskopsgården tagit emot
supplikanter, blivit upprörd och arg och sedan rest hem för att vila. Men där väntade
nya besökare, bland annat den högljudde, påstridige miljonären Jerakin, som nu i
skrikande ton framförde sina krav. När den sista besökaren gått, en abbedissa från ett
avlägset kloster, var det dags att gå till vespern i klosterkyrkan. Där får biskopen höra
prästen läsa texten om brudgummen och bröllopet, som inte bara lockar fram minnena
från barndomen, utan får honom att minnas studieåren och tiden i utlandet med alla
sina drömmar och förhoppningar. Han hade nu nått den högsta position, som var
möjlig för en person i hans ställning, men han känner sig ändå inte tillfreds. Han är
inte beredd att dö. Ännu alltjämt fattades något av det allra viktigaste, som han dunkelt
hade drömt om en gång under barndomen, vid akademin och i utlandet.
Kapitlet avslutas med biskopens kommentar till munkarnas sång: ”Så vackert de
sjunger idag! Så vackert!”
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Kapitel 4. Det är skärtorsdag. Efter att biskopen på morgonen officierat under liturgin i
katedralen, reser han hem till klostret och går nästan omedelbart till sängs. Då vilar
han hela dagen ända till kvart över sju på kvällen, då en klostermunk skjutsar honom
till katedralen till mässan om Kristi lidanden. Han är mycket sjuk och svag, men när
han läser bibeltexterna, som han älskar, känner han sig som alltid upplivad. Här upptar
hela avsnittet från ”Detta det första evangeliet” t.o.m. ”det vete Gud allena” kapitlets
mittposition och signalerar därigenom den stora betydelse avsnittet har i berättelsen
(198:19–26). När biskopen läser detta evangelium, lyfter han blicken då och då ut mot
församlingen och ser på båda sidorna ett hav av ljus och han hör knastret från ljusen.
Men människorna kan han inte se. Ljusen tycks här vara en bild av den utveckling,
det framåtskridande i landet, som faktiskt skett i landet men som folket inte fått del av.
Den besvikelse biskopen känner i denna stund leder till hans utbrott av förtvivlan.
I positionen för det främre gyllene snittet (5/13) återfinns den passus i texten, där
biskopen får syn på Katija, som kommit in till honom för att be om hjälp (196:36–37).
Som pendang till detta avsnitt i texten skildras i positionen för det bakre gyllene snittet
(8/13) biskopens förtvivlan över sin belägenhet med satsen: ”Om det bara hade funnits
en enda människa, som det skulle ha gått att prata med, att lätta sitt hjärta för!” (199:6–
7).
Att märka är att fader Sisoj är närvarande också i slutet av detta kapitel.
Det sista avsnittet i kapitel 4 skildrar firandet av påskdagen och vårens ankomst
(201:1–11). De sista elva raderna i kapitel 4 består av de tillfogade ”två, tre korta
fraser”, som Tjechov aviserade i det ovan citerade brevet till redaktören Miroljubov. I
den första meningen informeras läsaren om att en ny biträdande biskop utsetts och att
det var sällan numera som någon nämnde biskop Pjotr vid namn. Och sedan var han
helt glömd. Men den som inte glömde honom var hans åldrade moder. Hon tyckte om
att för sina medsystrar berätta om barnen och barnbarnen, men när hon berättade om
sin son biskopen, kände hon sig förlägen, eftersom hon var rädd för att inte bli trodd.
”Och alla trodde henne faktiskt inte” (201:21).
De tillagda satserna fungerar som en avslutning på berättelsens två grundtemata:
biskopen, som nu är död och glömd, och den gamla modern som inte glömmer sin son
biskopen. Men avsnittet om modern skulle utöver detta kunna uppfattas som dold
kritik av det inom kyrkan rådande systemet att kvinnorna genom bestämmelserna för
celibatet var helt utstängda från att ha någon del i det som angick kyrkan. Inte kunde
väl en sådan där enkel gammal gumma som Marija Timofejevna ha varit mor till en
son, som blivit biskop!?
Betraktar man sedan berättelsen som en helhet och undersöker var i texten de
”starka” positionerna ligger, blir resultatet följande. Mittpositionen upptar texten ”Men
så hade det gått åtta år, och man hade kallat hem honom till Ryssland, och nu sitter han
redan som biträdande biskop, och allt det förgångna har försvunnit någonstans i
fjärran, i en dimma, som om det hade varit en dröm” (193:20–23). I texten vid det
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främre gyllene snittet (5/13) beskrivs moderns reaktion. när biskopen talar om för
henne, hur mycket han längtade efter henne när han bodde utomlands: ”Modern log,
lyste upp, men strax lade hon sig till med en allvarlig min och sade: ”Jag tackar er”
(192:3–5). Det bakre gyllene snittet (8/13) infaller i kapitel 3, där det berättas om
”gubben Sisoj, som hela sitt liv hade befunnit sig i närheten av biskopar, och överlevt
elva stycken. Och därför var det så lättsamt med honom, fastän han förvisso var en
dyster, grälsjuk människa” (195:4–8). Som synes, är det alltså berättelsens tre huvudpersoner, biskop Pjotr, modern och munken Sisoj, huvudtemata, som upptar de tre
starkaste positionerna i berättelsen som helhet.
Redan, när vi möter biskop Pjotr första gången i berättelsen under helnattsgudstjänsten i klosterkyrkan, har sjukdomen börjat få sitt grepp om honom. Sedan förvärras
den för varje dag, tills den helt har honom i sitt våld, och han på skärtorsdagskvällen
anförtror sig till fader Sisoj med orden: ”Vad är jag för en biskop? Jag borde vara en
enkel munk”. Så kommer långfredagen med fortsatta svåra plågor. Nu sitter hans mor
Marija Timofejevna vid hans säng och tröstar och kysser honom som sin älskade son
Pavlusja. Och med ens känner han sig frisk och stark och fri från alla band. Alla vägar
står öppna för honom. Han är fri och kan nu gå vart han vill. Tidigt på lördagsmorgonen ligger han död.
Påskveckan med påskdagen fungerar som berättelsens tidsaxel och länkar samman
de fyra kapitlen. Det här året infaller påsken i början av april och man kan följa den
spirande våren genom hela Stilla veckan fram till Påskdagen, då det är full vår. Dagen,
innan berättelsen börjar, har varit en varm vårdag, och natten, när biskopen färdas hem
till klostret är kylig, men andas ändå vår (187:8–11). I andra kapitlet på palmsöndagen,
när biskopen har modern och Katija som gäster till middagen, tittar vårsolen in genom
dubbelfönstren, och från gården hörs kråkornas skrän och stararnas sång (190:6–10). I
fjärde kapitlet, när kyrkfolket är på väg hem efter liturgin i katedralen, var det soligt
och varmt och i alla diken porlade vattnet. Från fälten hördes lärkornas sång, träden
hade vaknat, ”och ovanför dem, gud vet vart, utbredde sig den bottenlösa, ogripbara,
blåa himlen” (196:2–8). På påskdagen är det full vår: Den glada klockklangen genljöd
över staden från morgonen till sena kvällen, utan att dämpas, ”utan att störa vårluften;
fåglarna sjöng, solen lyste klart” (201:3–4).
Ungefär tre dagar före lördagen med helnattsmässan i kvinnoklostret StaroPetrovskij hade det illamående börjat, som sedan under påskveckan utvecklade sig till
abdominaltyfus och blev den direkta orsaken till biskop Pjotrs död. Några månader
tidigare, kanske ett helt år tidigare, när biskopen tillträdde tjänsten som biträdande
biskop hos eparkialbiskopen, hade han helt säkert varit fullt frisk och fylld av
entusiasm inför sina nya arbetsuppgifter och möjligheter att arbeta för allt det som han
drömt om under ungdomen och studietiden. Men de nya rutinmässiga arbetsuppgifterna var ointressanta och tidskrävande. Säkert var mycket av det han måste ägna
sig åt sådant som han var kritisk emot, och människorna var det omöjligt att få kontakt
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med. Allteftersom hans irritation tilltog började han få förståelse för eparkialbiskopens
likgiltighet för arbetet. Säkert hade eparkialbiskopen som ung, när han tillträdde sin
tjänst, varit lika entusiastisk som biskop Pjotr. Vad var det då som ”dödade” deras
entusiasm för arbetet?
Kyrkans högsta styrande organ var Den heliga synoden, som tillkom under Peter
den stores tid. När den siste patriarken av Moskva dog, lät inte tsar Peter tillsätta en ny
patriark, utan införde i stället Den heliga Synoden, i vilken det vid sidan om de av
tsaren utsedda kyrkliga ledamöterna tillsattes en lekman, överprokurator, som i sin
ställning med vetorätt mot synodens beslut hade den verkliga makten. Överprokurator
vid tiden för tillkomsten av berättelsen ”Biskopen”, var den reaktionäre Konstantin
Petrovitj Pobedonostsev, som innehade denna post från år 1880 till revolutionsåret
1905. Hans främsta målsättning var att bevara självhärskardömets och kyrkans
maktställning i landet. Detta förde med sig att han kom att förhindra folkbildningens,
kulturens och de politiska förhållandenas utveckling, alltså allt sådant som biskop Pjotr
och hans ungdoms- och studiekamrater kämpade för. Säkert var det Pobedonostsevs
bromsande styrning av kyrkans och samhällets utveckling överhuvudtaget, som helt
knäckte initiativkraften hos sådana progressiva krafter inom kyrkans ledande
prästerskap som biskop Pjotr och hans gelikar.
Det första intryck man som läsare får av Tjechovs berättelse ”Biskopen” är fyllt av
pessimism. De krafter i samhället, som med entusiasm börjat arbeta för framåtskridande och utveckling, möter så starkt motstånd att de ger upp eller går under. Men
när dessa har försvunnit, kan det plötsligt dyka upp nya krafter som är redo att ta upp
kampen igen. Om den nyutnämnde biträdande biskopen äger en sådan kraft, får man
inte veta. Men att det skall komma någon som skall fortsätta kampen, råder det inget
tvivel om.
Modern Marija Timofejevna, som nu är en gammal gumma, kommer säkert inte att
leva länge till. Men efter henne skall det snart komma nya kvinnor, som kan ta över
hennes roll som barnaföderska och hjälpande moder. Om detta varslar beskrivningen
av barnbarnet den åttaåriga Katija, vars ”röda hår stod som en gloria bakom kammen
och sammetsbandet”. Om ett hopp om förnyelse och utveckling varslar också biskop
Pjotrs brorson Nikolaj, som brutit mot släktens tradition och börjat studera till läkare.
Varje år kommer våren med en ny Stilla vecka och en ny påskdag med kyrkklockornas klang och marknadsgycklet på stadens gator och torg, som i Tjajkovskijs
femte symfoni får sitt uttryck i fjärde satsens ”Andante maestoso”. Som en coda
fungerar de tillagda elva raderna, som sakligt informerar om att biskop Pjotr snart var
helt bortglömd och ersatt av en ny biträdande biskop. Den gamla moderns tal om
sonen biskopen trodde alla däremot inte på.
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Danmark 1982, 208 – 213.
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Čechov v vospominanijach sovremennikov: sbornik. Moskva 1947, 234–281.
6. Här används den förenklade metoden för beräkning av de olika gyllene snitten, som
beskrivs av T. Hall i uppsatsen ”Det gyllene snittet. En geometrisk konstruktion
med tvärvetenskapliga tillämpningar”, tryckt i Tal över blandade ämnen. Collegium
curiosorum novum. Årsbok 1977–78, s. 141–155.
Ett varmt tack riktar jag till min samtalspartner och vän, författarinnan och poeten
fil.dr Carina Nynäs, tillika min språkgranskare, för alla de givande samtal och diskussioner som ägt rum i samband med tillkomsten av denna Tjechovartikel.

Appendix:
Biskopen
av Anton Tjechov
(övers. Carin Davidson)

Kvällen före palmsöndagen pågick helnattsgudstjänsten i Staro-Petrovskijklostret. När
man började dela ut videkvistarna, var klockan redan nästan tio, ljusen brann med svag
låga, vekarna började ryka, allt låg som i ett töcken. I mörkret i kyrkan rörde sig
folkhopen framåt i vågor som ett hav, och hans högvördighet Pjotr, som redan känt sig
sjuk i tre dagar, tyckte, att alla ansikten – såväl de gamla som de unga, såväl männens
som kvinnornas – liknade varandra, alla, som kom fram för att ta emot videkvisten,
hade samma uttryck i ögonen. I töcknet syntes inte portarna, människohopen rörde sig
hela tiden framåt, och det såg ut som om det inte var eller skulle bli något slut på den.
kvinnokören sjöng, en nunna läste dagens kanon.
Så kvavt det var, så hett! Så länge helnattsgudstjänsten varade! Hans högvördighet
Pjotr var trött. Hans andhämtning var tung, hastig, torr, axlarna värkte av tröttheten,
* Översättningen är gjord av Carin Davidsson i samråd med den finlandssvenska författarinnan fil.dr
Carina Nynäs.
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benen skakade. Och på ett obehagligt sätt störde det honom, att en kristusdåre i kören
då och då skrek till. Och så plötsligt, som i en dröm eller i feberyrsel, föreföll det hans
högvördighet, som om i människohopen hans egen mor Maria Timofejevna, som han
inte hade sett på hela nio år, kom fram till honom, eller var det en gumma, som liknade
hans mor, och som, när hon tagit emot videkvisten, gick därifrån och hela tiden tittade
glatt på honom, med ett gott, förnöjt leende, ända tills hon blandade sig med
människohopen. Och av någon anledning började tårarna rinna utför hans ansikte.
Inom honom var det lugnt, allt kändes så skönt, och han riktade blicken stadigt mot
läktaren till vänster, där man stod och läste, där det redan i kvällsmörkret var omöjligt
att urskilja en enda människa, och – han grät. Tårarna glänste på hans ansikte, på hans
skägg. Där i närheten började en till att gråta, sedan längre bort ännu en, och sedan fler
och fler, och så småningom var kyrkan fylld av stilla gråt. Och efter en stund, så där en
fem minuter, sjöng nunnekören, man grät inte längre, allt var som förut.
Snart var gudstjänsten till ända. När biskopen satte sig i vagnen för att åka hem, då
genljöd över hela klostergården, som var belyst av månen, den glada, vackra klangen
från de kära, tunga klockorna. De vita väggarna, de vita korsen på gravarna, de vita
björkarna och de svarta skuggorna och den avlägsna månen på himlen, som just stod
mitt över klostret, tycktes nu leva sitt eget liv, gåtfullt, men nära människan. Det var i
början av april, och efter den varma vårdagen hade det blivit kyligt, det hade frusit till
litet lätt, och i den mjuka, kyliga luften kändes en fläkt av vår. Vägen från klostret till
staden gick över sandmark, man måste köra i skritt; och på båda sidor om vagnen
släpade sig pilgrimerna fram i sanden. Och alla var tysta, försjunkna i tankar, allt runt
omkring kändes välkomnande, friskt, så nära, allt – både träden och himlen, och till
och med månen, och man ville tänka, att så skulle det alltid förbli.
Äntligen körde vagnen in i staden, den rullade fram på huvudgatan. Handelsbodarna
var redan stängda, och det var bara hos köpmannen Jerakin, miljonären, som man
provade den elektriska belysningen, den blinkade kraftigt, och runt omkring skockade
sig folk. Sedan kom de breda, mörka gatorna, den ena efter den andra, folktomma,
sedan landsvägen utanför staden, det öppna fältet, det började dofta tall. Och plötsligt
växte en vit tandad mur upp framför ögonen, och bakom den ett högt klocktorn, helt
övergjutet av ljus, och bredvid det fem stora, gyllene, lysande kupoler, – det var
Pankratievklostret, i vilket hans högvördighet Pjotr bodde. Även här stod den tysta,
tankfulla månen högt över klostret. Vagnen körde in genom porten och gnisslade i
sanden, här och var i månljuset skymtade svarta munkgestalter, hördes steg på
stenplattorna.
– Och hit, ers högvördighet, kom er mora, när ni inte var hemma, anmälde
klostermunken, när hans högvördighet var på väg in till sig.
– Min lilla mamma? När kom hon?
– Före helnattsgudstjänsten. Hon tog först reda på, var ni var, och sedan for hon till
nunneklostret.
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– Då var det alltså henne jag nyss såg i kyrkan! O, Herre min Gud!
Och hans högvördighet skrattade till av glädje.
– Hon lät hälsa, ers högvördighet, fortsatte munken, att de skall komma i morgon.
Med sig hade hon en liten flicka, måste vara ett barnbarn. De hade tagit in på
Ovsiannikovs gästgivargård.
– Hur mycket är klockan?
– Lite över elva.
– Å, så förargligt!
Hans högvördighet satt ett tag i vardagsrummet och funderade och ville liksom inte
tro, att det redan var så sent. Armarna och benen på honom värkte, det gjorde ont i
nacken. Det var hett och obehagligt. Sedan han vilat en stund, gick han in till sig i
sovrummet och satt också där ett tag och tänkte på modern. Det hördes hur
klostermunken var på väg ut och hur fader Sisoj, prästmunken, då och då hostade till
bakom väggen. Klosterklockan slog kvart över.
Hans högvördighet klädde om sig och började läsa bönerna inför sänggåendet Han
läste uppmärksamt de där gamla, sedan länge välbekanta bönerna och på samma gång
tänkte han på sin mor. Hon hade haft nio egna barn och hade omkring fyrtio barnbarn.
Förr i tiden hade hon bott med sin man diakonen i en fattig by, hon hade bott där
mycket länge, från 17 år till 60. Hans högvördighet kom ihåg henne från sin tidiga
barndom, nästan från treårsåldern, och vad han hade älskat henne! Den kära, dyrbara,
oförglömliga barndomen. Varför tycks den, denna för alltid förgångna tid, varför tycks
den vara ljusare, roligare och rikare, än den i själva verket var? När han under
barndomen och ungdomsåren var sjuk, hur öm och deltagande hade inte modern varit
då! Och nu blandade sig bönerna med minnena, som blossade upp allt klarare, som
eldslågor, men bönerna störde inte tankarna på modern.
När han slutat att bedja, klädde han av sig och gick till sängs, och så snart det blivit
mörkt runt omkring, tyckte han sig för sin inre syn strax se sin döde fader, modern,
födelsebyn Lesopolje… Höra gnisslet från hjulen, fårens bräkande, klangen från
kyrkan under de ljusa sommarmorgnarna, zigenarna nedanför fönstret, – o, så ljuvligt
det var att tänka på detta! Han kom ihåg prästen i Lesopolje, fader Simeon, saktmodig,
fridsam, godhjärtad; själv var han spinkig, kortväxt, men hans son, som gick på
prästseminariet, var enormt storvuxen, talade med en furiosobas; en gång hade han,
prästsonen, blivit rasande på kokerskan och då skällt ut henne med: ”Ve dig, du
Iegudiils åsnesto”, fader Simeon sade dock inte ett enda ord, när han hörde detta, utan
kände sig bara skamsen, eftersom han inte kunde komma ihåg, var i den heliga skrift
ett sådant åsnesto stod omnämnt. Präst i Lesopolje var efter honom fader Demjan, som
brukade supa rejält och ibland söp sig så full att han såg gröna ormar, och han hade
också öknamnet: Demjan–Ormskådaren. Efter honom blev Matvej Nikolajitj, som
hade utbildats på prästseminariet, lärare. Han var en god man, inte dum, men också
han en suput; han slog aldrig eleverna, men av någon anledning hängde det alltid hos
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honom på väggen ett knippe med björkris, och under det en påskrift på latin,
fullkomligt meningslös – betula kinderbalsamica secuta. Han hade en svart, luden
hund, som han kallade så här: Syntax.
Och hans högvördighet skrattade till. Åtta verst från Lesopolje låg byn Obnino med
den undergörande ikonen. Från Obnino brukade man på sommaren bära omkring
ikonen i korsprocession i de angränsande byarna och ringa i klockorna hela dagen än i
den ena, än i den andra byn, och hans högvördighet tyckte då, att glädjen darrade i
luften, och han (man kallade honom på den tiden Pavlusja) gick bakom ikonen utan
mössa, barfota, i naiv tro, med ett naivt leende, oändligt lycklig. I Obnino, kom han
just ihåg, var det alltid mycket folk, och för att hinna med under proskomidin, tvingade
prästen där, fader Aleksej, sin döve brorson Ilarion att läsa papperslapparna och
anteckningarna på nattvardsbröden med bönerna ”om hälsa” och ”om evig vila”;
Ilarion läste och fick ibland en femkopeks- eller tiokopeksslant för mässan, men först,
då han grånat och blivit flintskallig, då livet redan hade passerat, får han plötsligt se,
skrivet på ett papper: ”Ja, en tok det är du, Ilarion!” Åtminstone ända till
femtonårsåldern var Pavlusja så outvecklad och dålig i skolan, att man till och med
ville ta honom ur klosterskolan och sätta honom i handelsboden; men så en gång, då
han kom till posten i Obnino, tittade han länge på tjänstemännen och frågade: ”Går det
att få veta, hur ni får lönen, per månad eller per dag?”
Hans högvördighet gjorde korstecknet och vände han sig om på andra sidan, för att
inte längre ligga och tänka utan sova.
– Min mor har kommit… – erinrade han sig och skrattade till...
Månen tittade in genom fönstret, golvet var belyst, och över det låg skuggor. En
syrsa skrek. I rummet intill bakom väggen snarkade fader Sisoj, och någonting ensligt,
föräldralöst, till och med vagabondaktigt hördes i hans gammelmanssnarkande. Sisoj
hade på sin tid varit ekonom hos eparkialbiskopen, men nu kallade man honom för
”före detta fader ekonomen”; han är 70 år, bor i ett kloster 16 verst från staden, bor
också inne i staden, där det faller sig. För tre dagar sedan hade han kommit till
Pankratievklostret och hälsat på, och hans högvördighet höll honom kvar hos sig för
att, när det blev tid, få prata med honom om verksamheten, om ordningarna här…
Klockan halv två, klämtade man till ottesången. Det hördes, hur fader Sisoj hostade,
muttrade något med missnöjd stämma, hur han sedan steg upp och gick barfota
omkring i rummen.
– Fader Sisoj! – ropade hans högvördighet.
Sisoj gick in till sig och efter en stund visade han sig iförd stövlar, med ett ljus; och
på sig över skjortan hade han munkkåpan, på huvudet en gammal, urblekt
sammetsmössa.
– Jag kan inte sova, – sade hans högvördighet och satte sig upp. – Jag måste vara
sjuk. Men vad det är, det vet jag inte. Feber!
– Biskopen måste ha förkylt sig. Man borde smörja er med ljustalg.
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Sisoj stod kvar ett tag och gäspade: ”O, Herre gud, förlåt mig syndige!”
– Hos Jerakins har man nu tänt det elektriska ljuset, – sade han. – Jag likar det inte!
Fader Sisoj var gammal, mager, krokryggig, alltid missbelåten med något, och
ögonen på honom var argsinta, utåtstående, som på en kräfta.
– Jag likar det inte! – upprepade han och gick ut. – Jag likar det inte, må den lede ta
det!
II
Följande dag, palmsöndagen, förrättade hans högvördighet liturgin i stadens katedral,
sedan besökte han eparkialbiskopen, därefter var han hos en mycket sjuk gammal
generalska och sedan for han hem. Vid tvåtiden var kära gäster på middag hos honom:
gumman modern och systerdottern Katija, en flicka på åtta år. Under middagen tittade
den kära vårsolen in genom fönstret från gården och lyste glatt på den vita duken, på
Katijas röda hår. Genom dubbelfönstren hördes hur kråkorna skränade på gården och
stararna sjöng.
– Det har redan gått nio år, sedan vi sågs sist, – sade den gamla, – och igår i klostret,
vad jag tittade på er – min Gud! Och inte det minsta har ni förändrats, bara det att ni
kanske magrat och att skägget blivit längre. O himmelska Guds moder! Och igår under
helnattsgudstjänsten var det omöjligt att behärska sig, alla grät. Jag började plötsligt
också att gråta, då jag såg på er, men varför, det vet jag inte själv. Ske Hans heliga
vilja!
Men trots det ömma tonfallet i rösten, med vilket hon sade detta, märktes det, att
hon var generad, som om hon inte visste, om hon skulle säga du eller ni till honom,
skratta eller inte, och det var som om hon kände sig mer som diakonhustrun än som
modern. Men Katija tittade utan att blinka på sin morbror, hans högvördighet, som om
hon ville lista ut, vad han var för en människa. Håret på henne reste sig rakt upp
bakom kammen och sammetsbandet och stod som en gloria, näsan var trubbig, ögonen
listiga. Innan Katija hade satt sig ned till middagen, hade hon slagit sönder ett glas, och
nu, medan hon satt och pratade, flyttade mormodern bort från henne än ett dricksglas,
än ett vinglas. Hans högvördighet lyssnade på sin mor och drog sig till minnes, hur
hon förr i tiden för många, många år sedan hade kört honom, och bröderna, och
systrarna till släktingar, som hon ansåg vara rika: på den tiden hade hon haft
bekymmer för barnen, men nu hade hon det för barnbarnen och så hade hon tagit med
sig Katija…
– Varenka, er syster, har fyra barn, – berättade hon, – och Katija här är den äldsta,
och Gud vet det, av vilken orsak, svärsonen fader Ivan insjuknade, ja, och han dog en
tre dagar före Marie Himmelsfärd. Och Varenka min får nu dra ut på tiggarfärd.
– Och hur mår Nikanor? – frågade hans högvördighet om sin äldste bror.
– Något så när, Gud ske lov. Ja, något så när, och, tack och lov, leva kan man. Men
se det är bara en sak: hans son Nikolasja, min sonson, ville inte in på den andliga

53

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

banan, han gick till universitetet för att bli läkare. Tänker väl, det är bättre, men vem
vet. Ske Hans heliga vilja!
– Nikolasja skär lik, – sade Katia och spillde ut vatten i knät på sig.
– Sitt still, barn lilla, – anmärkte mormodern lugnt och tog glaset ur händerna på
henne. – Ät och bed.
– Så lång tid det är som vi inte har setts! – sade hans högvördighet och smekte
modern ömt över axeln och över armen. Jag, lilla mamma, längtade efter er, när jag
var utomlands, längtade oerhört mycket.
– Jag tackar er.
– Det hände, att man om kvällen kunde sitta vid det öppna fönstret, alldeles allena,
musik börjar spela, och plötsligt tar en längtan efter fäderneslandet tag i en, och, det
verkar som om man skulle vilja ge allt, bara för att komma hem, för att få träffa er…
Modern log, lyste upp, men strax lade hon sig till med en allvarlig min och sade:
– Jag tackar er.
Hans sinnesstämning förändrades plötsligt av någon anledning. Han tittade på
modern och kunde inte förstå, varifrån detta vördsamma, försagda uttryck i ansiktet
och i rösten hos henne hade kommit, och varför, och han kände inte igen henne. Det
blev dystert, olustigt. Och så dessutom huvudet, som värkte likadant som dagen innan,
det högg kraftigt i benen, och fisken verkade osaltad, smaklös, hela tiden ville han
dricka...
Efter middagen anlände två rika damer, hustrur till godsägare. De satt i en och en
halv timme, med gravallvarliga ansikten: sedan kom arkimandriten, tystlåten och
lomhörd i ett tjänsteärende. Och så ringde man till aftongudstjänst, solen gick ned
bakom skogen, och dagen var till ända. Då han kom tillbaka från kyrkan, läste hans
högvördighet skyndsamt bönerna, gick till sängs, lade på sig varmare.
Det var obehagligt att tänka på fisken, som han ätit vid middagen. Månljuset
besvärade honom, och sedan hördes ett samtal. I rummet intill, det måste vara i
vardagsrummet, var det fader Sisoj, som pratade politik:
– Hos japanerna är det krig nu. De krigar. Japaner, mor lilla, är detsamma som
montenegriner, av samma stam. Under det turkiska oket har de varit båda två.
Och sedan hördes Maria Timofejevnas röst:
– Alltså, sedan vi bett till Gud, så, efter att ha druckit te, for vi, alltså, till fader
Jegor i Novochatnoje, så…
Och jämt och ständigt ”sedan vi druckit te”, eller ”sedan vi var färdiga med teet”,
och det var som om hon under sitt liv bara visste, att hon druckit te. Hans högvördighet
drog sig långsamt, slött till minnes prästseminariet, akademin. Tre år hade han varit
lärare i grekiska språket på seminariet, utan glasögon kunde han inte längre se att läsa,
sedan hade han blivit vigd till munk, man gjorde honom till inspektor. Sedan
försvarade han sin avhandling. När han var trettiotvå år, gjorde de honom till rektor för
prästseminariet, vigde honom till arkimandrit, och då var livet så lättsamt, så behagligt,
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och såg ut att kunna vara oändligt länge, något slut syntes inte. Det var också då som
han började bli sjuk, han magrade mycket, blev nästan blind och på läkarnas inrådan,
var han tvungen att lämna allt och resa utomlands.
– Och vad hände sedan? – frågade Sisoj i rummet intill.
– Och sedan drack vi te… svarade Maria Timofejevna.
– Farbror, skägget på dig är grönt! – sade plötsligt Katija förvånat och skrattade till.
Hans högvördighet erinrade sig, att den gråhårige fader Sisojs skägg faktiskt
skiftade i grönt, och skrattade också till.
– Herre min Gud, det är ett straff med den där flickan! – sade med hög röst Sisoj,
som blivit arg. – Vilken bortskämd en! Sitt still!
Hans högvördighet kom att tänka på den vita kyrkan, den alldeles nya, som han
hade tjänstgjort i, då han bodde utomlands. Han mindes bruset från det varma havet.
Bostaden hade varit på fem rum, höga och ljusa, i arbetsrummet det nya skrivbordet,
biblioteket. Han hade läst mycket, skrivit ofta. Och han kom ihåg, hur han hade längtat
efter fäderneslandet, hur den blinda tiggerskan hade sjungit om kärlek varje dag
nedanför hans fönster och spelat på sin gitarr, och då han lyssnade på henne, hade han
varje gång av någon anledning tänkt tillbaka på det förflutna. Men så hade det gått åtta
år, och man hade kallat hem honom till Ryssland, och nu sitter han redan som
biträdande biskop, och allt det förgångna har försvunnit någonstans i fjärran, i en
dimma, som om det hade varit en dröm…
In i sovrummet kom fader Sisoj med ett ljus.
– Vad nu då, – förvånade han sig, – sover Hans högvördighet redan?
– Vad är klockan?
– Det är ju fortfarande tidigt, tio, ja till och med mindre. Jag köpte ett ljus idag, jag
skulle vilja smörja er med talgen.
– Jag har feber… – sade hans högvördighet och satte sig upp. – Det skulle faktiskt
behövas något. Det är inte bra i huvudet…
Sisoj tog av honom skjortan och började gnida honom med ljustalgen på bröstet och
ryggen.
– Så där ja… Så där ja… – sade han. – O, Herre Jesus Kristus… Så där ja. Idag gick
jag in till staden, var hos den där – vad är det han heter? Protoierejen Sidonskij…
Drack te hos honom… Jag likar honom inte! O, Herre Jesus Kristus… Så är det…
Likar’n inte!
III
Den gamle, mycket korpulente eparkialbiskopen led av reumatism eller gikt, och det
hade redan gått en hel månad, som han inte stigit upp ur sängen. Hans högvördighet
Pjotr brukade besöka honom varje dag och i hans ställe ta emot supplikanterna. Och
nu, när han själv kände sig dålig, blev han upprörd över tomheten, småaktigheten i allt,
som man bad om, som man grät för; han blev förargad över det outvecklade, det
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bortkomna hos dem; och allt detta småaktiga och onödiga tyngde ner honom med sin
mångfald, och han tyckte, att han nu kunde förstå eparkialbiskopen, som förr, i unga
år, hade skrivit ”Läran om viljans frihet”, men som nu, som det verkade, helt och
hållet hade gått upp i småsaker, glömt allt, och inte tänkte på Gud. Utomlands måste
hans högvördighet ha vant sig av med det ryska sättet att leva, och detta var inte lätt
för honom; folket, tyckte han, var ohyfsat, de kvinnliga supplikanterna tråkiga och
dumma, seminarieeleverna och deras lärare obildade, stundom råa. Och handlingarna,
de inkommande och de utgående, kunde man räkna i tiotusental, och vilka handlingar
sedan! I hela eparkin satte biskopens övervakare betyg i uppförande på prästerna, både
på de unga och de gamla, till och med på deras hustrur och barn, femmor och fyror,
och ibland till och med treor, och detta var man tvungen att tala, läsa och skriva
allvarliga papper om. Och det är faktiskt inte tid för en enda ledig minut, hela dagen är
hans inre i uppror, och lugn och ro kunde hans högvördighet Pjotr endast få, när han
var i kyrkan.
Inte heller kunde han på något sätt vänja sig vid den skräck, som han utan att vilja
det, sin stillsamma, anspråkslösa läggning till trots, väckte hos människorna. Alla
människorna i det här guvernementet, tycktes honom, när han såg på dem, små,
skrämda, skuldmedvetna. I hans närvaro var alla generade, till och med de gamla
protoierejerna, alla ”föll de platt ned” för hans fötter, och för inte så länge sedan var
det en supplikant, hustrun till en pop i en by, som inte kunde få fram ett enda ord av
skräck, så hon gick sin väg helt sonika. Och han, som aldrig i sina predikningar tillät
sig att säga något illa om människorna, aldrig kom med förebråelser, eftersom det var
synd om dem – han förlorade behärskningen med supplikanterna, blev arg, slängde
böneskrifterna på golvet. Under hela den tid, som han varit här, var det inte en enda
människa som kunde tala uppriktigt, enkelt, mänskligt med honom; inte heller
gumman modern var längre, som det verkade, densamma, inte alls densamma! Och
varför, kan man fråga sig, kunde hon oavbrutet sitta och prata med Sisoj och skratta
ohämmat, men tillsammans med honom, med sonen, var hon allvarlig, vanligtvis tyst,
besvärad, något som inte alls passade henne? Den enda människa, som kände sig fri i
hans närvaro och sade allt han ville, det var gubben Sisoj, som hela sitt liv hade
befunnit sig i närheten av biskopar, och överlevt elva av dem. Och därför var det så
lättsamt med honom, fastän han förvisso var en dyster, grälsjuk människa.
På tisdagen efter högmässan var hans högvördighet i biskopsgården och tog där
emot supplikanterna, blev upprörd, förargad, sedan for han hem. Han mådde som
tidigare inte bra, han drogs till sängen; men han hade knappt hunnit in till sig, förrän
man meddelade honom, att Jerakin, den unge köpmannen, den offervillige, hade
kommit i ett mycket viktigt ärende.
Det var nödvändigt att ta emot honom. Jerakin satt i omkring en timme, han talade
mycket högt, nästan skrek, och det var svårt att förstå, vad han sade.
– Gud give, att det blir så! – sade han, då han var på väg ut.
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– Kosta vad det kosta vill! Som det nu ligger till, allernådigste herr biskop! Jag
kräver, att det blir så!
Efter honom kom abbedissan från det avlägsna klostret. Och när hon hade åkt sin
väg, klämtade man till aftonsången, och han måste gå till kyrkan.
Den kvällen sjöng munkarna samstämt, själfullt, en ung prästmunk med svart skägg
förrättade mässan; och då hans högvördighet hörde om brudgummen, som kom vid
midnatt, och om bröllopsfesten, kände han inte ånger för synderna, inte sorg, utan ett
inre lugn, en stillhet, och han fördes i tankarna till det avlägsna förflutna, till
barndomen och ungdomen, då man också hade sjungit om brudgummen och om
bröllopsfesten, och nu framstod detta förflutna som levande, vackert, glädjefyllt, så
som det antagligen aldrig hade varit. Och kanske skall vi i den andra världen, i det nya
livet komma ihåg det avlägsna förflutna, vårt liv här med samma känsla. Vem vet?
Hans högvördighet satt i altarrummet, här var det mörkt. Tårarna rann utför ansiktet.
Och han tänkte på, att nu hade han uppnått allt, som var möjligt att uppnå för en
människa i hans ställning, han hade tron, men trots det var allt inte klart, någonting
fattades ännu, dö ville han inte; och ännu alltjämt tyckte han, att han saknade något av
det allra viktigaste, som oklart funnits i drömmarna en gång i tiden, och nu är det
alltjämt samma förhoppning om framtiden som oroar, densamma som under
barndomen, och vid akademien, och utomlands.
– ”Så vackert de sjunger idag! – tänkte han och lyssnade till sången. – Så vackert!”
IV
På torsdagen förrättade han liturgin i katedralen, det var tvagningen av fötterna. När
gudstjänsten hade slutat i kyrkan och folket var på väg hem, då var det soligt, varmt,
gemytligt, vattnet porlade i dikena, och från fälten utanför staden trängde lärkornas
ihållande, ljuva sång in och manade till ro. Träden hade redan vaknat och log vänligt,
och ovanför dem utbredde sig – gud vet vart – den bottenlösa, ogripbara himlen.
Då hans högvördighet kommit hem, släckte han törsten med te, sedan klädde han
om sig, lade sig i sängen och befallde klostermunken att stänga luckorna för fönstren. I
sovrummet blev det halvmörkt. Men vilken trötthet, vilken värk i benen och i ryggen,
en tung, kall värk, vilket sus i öronen! Han hade inte sovit på länge, som det tycktes
nu, inte på mycket länge, och han hindrades från att somna av någon sorts bagatell,
som glimmade till i hjärnan, så fort ögonen höll på att sluta sig. Precis som kvällen
innan hördes det från rummen intill röster, klirret av glas, av teskedar… Maria
Timofejevna berättade glatt, med lustigheter om något för fader Sisoj, och han svarade
i butter ton, med missnöjd röst: ”Ja, de där ja! Det går bara inte! Vad skall det vara bra
till!” Och för hans högvördighet kändes det återigen bittert och sedan sårande, att
gumman uppförde sig helt vanligt och enkelt tillsammans med främlingar, men
tillsammans med honom, sonen, var hon generad, talade sällan och sade inte det, som
hon ville, och dessutom hade hon, som det föreföll honom, under alla dessa dagar i
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hans närvaro sökt förevändningar att resa sig upp, eftersom hon var generad att sitta.
Och fadern? Han skulle antagligen, om han hade levt, inte ha fått fram ett enda ord i
hans närvaro…
Något föll i golvet i rummet intill; Det måste ha varit Katija, som tappat ett glas
eller ett tefat, eftersom fader Sisoj plötsligt spottade och ilsket utbrast:
– Det är rena straffet med den här flickungen, Herre Gud! Förlåt mig, syndige
människa! Det tar visst aldrig slut!
Sedan blev det tyst, det var bara ljuden från gården, som nådde fram. Och när hans
högvördighet öppnade ögonen, då fick han i rummet hos sig se Katija, som stod stilla
och tittade på honom. Det röda håret stod som vanligt som en gloria bakom kammen.
– Är det du Katija? – frågade han. – Vem är det där, som hela tiden öppnar och
stänger dörren?
– Jag hör ingenting, – svarade Katija och försökte lyssna. – Nu var det någon som
gick förbi.
– Det är ju hos er i magen, morbror lilla!
Han skrattade till och smekte henne över huvudet.
– Så bror Nikolasja skär lik, säger du? – frågade han, sedan han varit tyst en stund.
– Ja, han studerar.
– Är han snäll?
– Så där ja, snäll. Det är bara det, att han är svår på vodka.
– Och av vilken sjukdom dog din far?
– Pappa lilla var klen och mager, mager, och plötsligt – halsen. Och då blev jag
sjuk, och bror Fedja, – alla fick ont i halsen. Kära pappa dog, morbror lilla, men vi
blev friska.
Hakan började darra på henne, och tårarna kom fram i ögonen, trillade ned för
kinderna.
– Ers högvördighet, – sade hon med tunn liten röst och grät redan bittert, – kära
morbror, jag och mamma har blivit så olyckliga… Ge oss lite pengar… var så snäll…
kära rara!...
Han hade också fått tårar i ögonen och kunde av rörelse inte säga ett enda ord på
länge, sedan smekte han henne över huvudet, rörde vid axeln och sade:
– Det är bra, det är bra, min flicka. Nu snart blir det Kristi ljusa uppståndelsedag, då
skall vi talas vid… Jag ska hjälpa till… ska hjälpa till…
Tyst, försagt kom modern in och bad en bön vänd mot ikonen. Då hon märkte, att
han inte sov, frågade hon:
– Skall ni inte ha lite soppa?
– Nej, tack… – svarade han. – Jag vill inte…
– Men det verkar som om ni inte mår bra… efter vad jag kan se. Fattas bara, hur
skulle man inte bli sjuk! Hela dagen på benen, hela dagen – o, Herre Gud, till och med
att se på er är svårt. Nå ja, Påskhelgen är inte långt borta, då skall ni, Gud give, vila ut,
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och då skall vi talas vid, men nu skall jag inte oroa er med mitt prat. Låt oss gå, Katija
lilla, – låt biskopen sova.
Och han drog sig till minnes, hur hon för mycket länge sedan, när han fortfarande
var pojke, precis i samma skämtsamt aktningsfulla ton brukade tala med övervakarna.
Det var bara på de ovanligt goda ögonen, den försagda, bekymrade blicken, som hon
flyktigt kastade på honom, då hon var på väg ut ur rummet, som man kunde gissa sig
till, att hon var hans mor. Han slöt ögonen, och tycktes sova, men två gånger hörde
han, hur klockan slog, hur fader Sisoj småhostade bakom väggen. Och ännu en gång
kom modern in och tittade skyggt på honom. Någon körde fram till yttertrappan i
täckvagn eller kalesch. Plötsligt hördes en knackning, det slog i dörren, in i sovrummet
kom klostermunken.
– Ers högvördighet! – ropade han.
– Vad är det fråga om?
– Hästarna är framkörda, det är dags för Herrens lidanden…
– Vad är klockan?
– Kvart över sju.
Han klädde på sig och for iväg till katedralen.
Under läsningen av alla de tolv evangelietexterna måste han stå orörlig mitt i
kyrkan, och den första evangelietexten, den längsta, den vackraste, läste han själv. En
livfull, frisk stämning bemäktigade sig honom. Detta det första evangeliet ”Nu har
Människosonen förhärligats” kunde han utantill; och medan han läste, lyfte han då och
då blicken och såg på båda sidorna ett helt hav av ljus, han hörde sprakandet från
ljusen, men människorna såg han inte, på samma sätt som det hade varit även förr om
åren, och det verkade som om det alltjämt var samma människor, som det varit förr,
under barndomen och under ungdomstiden, att de alltjämt skulle vara desamma varje
år, men fram till vilka tider – det vete Gud allena.
Hans far hade varit diakon, farfadern präst, farfars far diakon, och hela hans släkt,
kanske ända från de tider, då kristendomen antogs i Rus, hade tillhört det andliga
ståndet, och hans kärlek till kyrkans gudstjänster, till det andliga ståndet, till
kyrkklockornas klang var hos honom medfödd, djup, outplånlig; i kyrkan kände han
sig, särskilt när han själv officierade under gudstjänstfirandet, aktiv, vital, lycklig. Så
också nu. Först då man redan slutat det åttonde evangeliet, fick han en känsla av att
hans röst blivit svag, inte ens hostan hördes, huvudet började värka häftigt, och
skräcken för att han när som helst skulle falla ihop, började oroa honom. Och benen
hade faktiskt alldeles domnat bort, så att han så småningom inte längre var medveten
om dem, och han kunde inte förstå, hur och på vad han stod, varför han inte föll…
När gudstjänsten hade slutat, var klockan kvart i tolv. Då hans högvördighet
kommit hem till sig, klädde han genast av sig och lade sig, till och med utan att läsa
bönerna till Gud. Han kunde inte tala, och efter vad han tyckte, skulle han inte längre
kunna stå upprätt. När han dragit över sig täcket, fick han plötsligt lust att komma till
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utlandet, en outhärdlig lust! Han tyckte, att han skulle kunna ge sitt liv för att bara
slippa se de här ynkliga, billiga fönsterluckorna, dessa låga tak, inte känna denna tunga
klosterlukt. Om det bara hade funnits en enda människa, som det skulle ha gått att
prata med, att lätta sitt hjärta för!
Länge hördes stegen från någon i rummet intill, men han kunde inte alls komma
ihåg, vem det kunde vara. Till slut öppnades dörren, och in kom Sisoj med ett ljus och
en tekopp i händerna.
– Har ers högvördighet redan lagt sig? – frågade han. – Och här kommer jag, jag
ville smörja er med vodka och ättika. Om man smörjer in ordentligt, så skall det göra
stor nytta. O, Herre Jesus Kristus… Så där ja… Så där ja… Och jag har idag varit i
vårt kloster… Jag likar det inte! I morgon bitti, biskopen, reser jag härifrån, jag vill
inte längre. O, Herre Jesus Kristus… Sisådär ja…
Sisoj kunde inte stanna länge på samma plats, och han tyckte, att han redan hade
varit ett helt år i Pankratievklostret. Och då man lyssnade på honom, var det faktiskt
svårt att förstå, var hans hem var, om han tyckte om någon eller något, om han trodde
på Gud… För honom själv var det obegripligt, varför han var munk, ja och inte
funderade han på det heller, och det var redan länge sedan den tiden suddats ut ur
minnet, då han blev munk; det var som om han rentav blivit född till munk.
– Jag ger mig iväg i morgon. Strunt i det, strunt i allt!
– Jag skulle vilja prata med er. Jag kan inte alls få ordning på allt, – fick hans
högvördighet fram svagt, med möda. – Jag känner ju inte till någon eller något här…
– Tills på söndag, om ni vill, kan jag stanna, så må det vara, men längre vill jag
inte.
– Vad är jag för en biskop? – sade hans högvördighet stilla. Jag borde vara bypräst,
diakon… eller en enkel munk… Jag kvävs av allt detta… kvävs…
– Vad nu då? O, Herre Jesus Kristus… Så där ja… Nå, sov nu, ers högvördighet!...Vad är det där för prat! Vad tjänar det där till!
Hans högvördighet sov inte på hela natten. Och på morgonen, vid åttatiden, började
han få tarmblödningar. Klostermunken blev förskräckt och sprang först till arkimandriten. Sedan till klostrets läkare Ivan Andrejitj, som bodde i staden. Läkaren, en
korpulent, äldre man, med långt grått skägg, undersökte länge hans högvördighet och
skakade i ett på huvudet och såg dyster ut, sedan sade han:
– Vet ni, ers högvördighet? Ni har ju buktyfus!
Av blödningarna hade hans högvördighet på någon timme magrat mycket, blivit
blek, krympt ihop, ansiktet hade skrumpnat, ögonen var stora, och det var som om han
åldrats, blivit mindre till växten, och han tyckte redan, att han var magrare och
svagare, obetydligare än alla andras, att allt det, som hade varit, hade försvunnit
någonstans mycket, mycket långt bort och inte skulle upprepas mera, inte skulle
fortsätta.
”Vad bra! – tänkte han, – vad bra!”
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In kom den gamla modern. Då hon fick se hans skrumpna ansikte och de stora
ögonen, blev hon förskräckt, föll ned på knä framför sängen och började kyssa hans
ansikte. Och hon tyckte också, att han var magrare, svagare och obetydligare än alla,
och hon kom inte längre ihåg, att han var biskop, och hon kysste honom, som ett barn,
ett mycket nära, kärt barn.
– Pavlusja, min kära, – började hon tala, – min egen!... Min lille son!... Varför har
du blivit så där? Pavlusja, men svara mig då!
Katija stod vid sidan blek, bister och kunde inte förstå, vad det var med morbrodern,
varför mormodern hade ett sådant lidande uttryck i ansiktet, varför hon talade sådana
rörande, sorgliga ord. Och han kunde inte längre få fram ett enda ord, förstod inte
något, och han föreställde sig, att han, redan en enkel, vanlig människa, går utmed ett
fält snabbt, glatt, då och då stötande i marken med en liten käpp, och ovanför honom
den vida himlen, övergjuten av sol, och han är fri nu, som en fågel, kan gå, vart han
vill!
– Min lille son, Pavlusja, så svara mig! – sade gumman. – Vad är det med dig? Min
kära!
– Oroa inte biskopen, – sade Sisoj vresigt, då han gick igenom rummet. – Låt
honom sova… Inget att göra där… inget alls!...
Tre läkare kom resande, de rådslog, sedan reste de sin väg. Dagen var lång, oerhört
lång, sedan bröt natten in och varade länge, länge, och fram mot morgonen, på
lördagen, gick klostermunken fram till gumman, som låg på en soffa i vardagsrummet;
och bjöd henne att gå in i sovrummet med orden: hans högvördighet har gått hädan.
Och följande dag var det påskdagen. I staden fanns det fyrtiotvå kyrkor och sex
kloster; den genomträngande, glada klockklangen genljöd över staden från morgonen
till kvällen, utan att dämpas, utan att störa vårluften; fåglarna sjöng, solen lyste klart.
På det stora salutorget var det stimmigt, gungorna svängde, positiven spelade, ett
dragspel gnällde, druckna röster genljöd. Efter klockan tolv började hästkapplöpningen
på huvudgatan, – med ett ord, det var glatt, helt sorglöst, precis som det hade varit året
innan, och som det med all sannolikhet också skulle bli i framtiden.
Efter en månad utnämndes en ny biträdande biskop, och hans högvördighet Pjotr
var det inte längre någon som påminde om. Och sedan hade man helt glömt honom.
Och det var bara gumman, den dödes mor – hon bodde numera hos svärsonen
diakonen i en liten håla till distriktsstad – som, när hon mot kvällen brukade gå ut för
att möta sin ko, och på betesmarken träffade de andra kvinnorna, började berätta om
barnen, om barnbarnen, om att hon haft en son, som var biskop, men när hon sade
detta, talade hon förläget, då hon var rädd, att man inte skulle tro henne…
Och alla trodde henne faktiskt inte.
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Abstract
The paper presents a contrastive study of habitual constructions in Slavic and Germanic, with
particular focus on the verbal quantifiers byvalo in Russian and used to in English. The basic idea is to
analyze the temporal make-up of these constructions in the light of the sequence of tense parameter.
Of particular interest in this respect is the use of present tense morphology (in combination with the
perfective or imperfective aspect) under byvalo. It is argued that this construction is reminiscent of the
use of the present tense in Russian subordinate clauses under attitude verbs. In both cases the
embedded verb is semantically tenseless and dependent on (bound by) a matrix verbal quantifier.
If this explanation is on the right track, it should probably not only cover habituals proper since the
same temporal patterns are also observed with implicative verbs (“it happened”). Russian displays an
interesting contrast between byvalo (habitual) byvalo, čto (implicative) – and in both cases present
tense forms can be used in the embedded verbs.
The empirical basis for the study was provided by the multilingual RuN-Euro parallel corpus. The
corpus data allow us to contrast different temporal, aspectual and morpho-syntactic aspects of the
constructions in question in various languages.

1. The plot1
The central idea of this paper is to argue that the present tense morphology in the
habitual construction in (1) should be analysed in the light of the fact that Russian is a
non-sequence of tense language.2

1

I thank the participants in the circle for theoretical linguistics at the University of Oslo and the workshop
“Structures of Meaning” in honor of Arnim von Stechow (Konstanz, November 2011) for valuable feedback.
The notion of “verbal quantifier”, which is essential to this work, is due to von Stechow/Heim. I also thank the
reviewers of Slovo, whose comments made me substantially change the focus of the paper. The result is
hopefully a more interesting paper, although the plot may be more difficult to follow for readers who are not
familiar with the recent developments of sequence of tense theory (SOT) in formal semantics. To enhance
readability I have skipped many (but not all) formal details.
2
In all the examples presented in this study, the first item listed is the original text, and then follow translations
from the parallel corpus made independently by professional translators.
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(1)

(2)
(3)

Всё, бывало, с ней через забор разговариваю и под конец, чтобы
недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. (Anton Čechov,
“Baby”)
I used always to be talking to her across the fence, and in the end I made a
little gate in the fence so as not to have to go so far round.
Jeg pleide å snakke med henne over gjerdet, og til slutt – for at det ikke skulle
være så langt å gå – laget jeg en liten port i gjerdet. (Norwegian)

More specifically, the present tense in the embedded verbs follows from a licensing
condition which allows present tense morphology in Russian when the verb is
semantically tenseless. A verb is semantically tenseless if its time argument (reference
time) is abstracted away. This implies that the verb must get its temporal interpretation
from some other operator which controls the reference time of the embedded verb. In
the Russian construction above, this operator is the habitual verbal quantifier byvalo,
which corresponds to used to / pleide å in English and Norwegian.
The present study is based on authentic data from parallel corpora, notably the
multilingual RuN-Euro parallel corpus that has been compiled at the University of
Oslo. The authentic data with parallel translations (mostly of Russian originals) will
allow us to contrast the Russian constructions with the use of verbal quantifiers in
Germanic languages and to keep track of relevant aspectual and temporal phenomena
in the Slavic and Germanic data.

2. Verbal quantifiers and the SOT parameter
In Slavic languages aspect obviously plays the role of the defining verbal category. In
Germanic languages, on the other hand, the tense system contains a rich inventory of
auxiliaries and composite past and future tenses. Auxiliaries are temporal quantifiers,
but they also come with their own verbal morphology. We thus define a broader
category of verbal quantifiers:
A verb v is a verbal quantifier if and only if
(i) v can be inflected with uninterpretable tense morphology (v has its own verbal
morphology)
(ii) v controls the reference time of the embedded verb (v is a temporal quantifier).
Here are some verbal quantifiers in English and Russian:3
says [un], said [up], will [un], would [up], has [un], had [up]
govorit [un], govoril [up], budet [un]

3

[un] = uninterpretable present (now), [up] = uninterpretable past, i.e. features like [un] and [up] simply indicate
the morphology of the verb and point to the presence of a corresponding operator, [in] (interpretable now) and
[ip] (interpretable past), respectively. In addition comes the semantic contribution of the verbal quantifier itself.
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These verbs are quantifiers over times, i.e. they control (shift) the reference time of
their complement. For instance, “budet”, “will” or “would” change the reference time
of the embedded verb to a future time, while “has” and “had” shift the reference time
to a past time. Attitude verbs like “says”, “said”, “govorit”, “govoril” are more
complicated. The important point here is that the semantics of these verbs involves
quantification over the reference time of the complement, that is, metaphorically
speaking, the “subjective now” of the attitude holder.
What about habitual quantifiers such as “used to”, “byvaet/byvalo”? Apparently,
these verbal quantifiers change the reference time of the embedded verb to times
which occur repeatedly (in accordance with certain contextual restrictions) within a
habitus.
In this paper I propose to relate “new” data involving habitual verbal quantifiers and
similar constructions to the sequence of tense parameter (adapted from Grønn & von
Stechow 2010, 2011):
A language L is an SOT language if and only if:
(i) verbal quantifiers of L transmit temporal features;
(ii) semantically tenseless propositions (or verb phrases (VP)) do not license
present tense morphology.
First, consider the traditional environment in which Russian makes use of the present
tense in the complement under a past tense in the matrix:
(4)
(5)

Он сказал[up], что живет[un] под Москвой. (Viktor Pelevin, “Pokolenie P”)
He said[up] he was[up] living just outside Moscow.

Using the metaphor of the attitude holder’s subjective now, we can say that the
reported “living just outside Moscow” is simultaneous with the attitude (speech) report
itself from the perspective of the subject of the sentence (the attitude holder “on – he”).
The different feature checking mechanisms in English and Russian are depicted in
Figure 1.
a. PAST He said he was living outside Moscow
ip

up

(English)

up

|________|_______|

(non-local agreement)

b. PAST On skazal, čto “subjective NOW” živet pod Moskvoj
ip

up

|__________|

in

(Russian)

un

|__________|

(local agreement)

Figure 1. Feature transmission in complement tense.
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The SOT parameter distinguishes Germanic (and Romance) languages from Slavic
languages. The former, unlike the latter, may exhibit tense agreement between the
tense of the matrix (auxiliary) and the tense morphology of the embedded verb forms,
as we see for English in Figure 1. Interestingly, the parameter enables us not only to
derive the traditional SOT data from attitude contexts (with matrix speech verbs,
factive verbs and perception verbs) (Grønn & von Stechow 2010), but also some
intriguing agreement phenomena in adjunct tenses (Grønn & von Stechow 2011). In
this respect the non-trivial example below with different translation patterns in
German/Norwegian and English illustrates several relevant points:
(6)

(7)
(8)
(9)

Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна
появился перед кем-либо преждевременно. (Michail Bulgakov, “Master i
Margarita”)
Besides, there has never yet been, and never will[un] be, an occasion when
Abaddon appears[un] before someone prematurely.
Außerdem ist es noch niemals vorgekommen, und es wird[un] auch niemals
vorkommen, daß Abadonna vorzeitig bei jemand erscheint[un].4
Dessuten har det aldri forekommet og vil[un] heller aldri forekomme at
Abadonna viser[un] seg for noen før tiden (Norwegian) (= never will happen
that A appears…)

The German (and Norwegian) translation uses a construction with complement tense,
while the English translator has chosen a temporal adjunct. In both cases, semantic
tense dependency on the matrix verb (“vorkommen”/“be an occasion”) leads to
morphological tense agreement with the finite auxiliary (“wird”/“will”) in the matrix,
as we see in Figure 2.
a. NOW wird vorkommen daß A erscheint (German)
in

un

(un)

un

|_______|_______|______________|

b. NOW never will be an occasion when A appears (English)
in

un (un)

un

|___________|___|_____________________|
Figure 2. Feature transmission in complement tense (German) and adjunct tense (English).

We assume that verbs like “be an occasion”, “happen” or the German “vorkommen”
are verbal quantifiers (see Section 8 below). The examples above are therefore rather
involved since we have two verbal quantifiers: “be an occasion” (“vorkommen”) and
the future time shifter “will” (“wird”). Since the former is non-infinite it does not have
4

The German translation was retrieved from the parallel corpus Parasol: http://parasol.unibe.ch/.
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any inherent morphological feature and therefore simply transmits the tense feature
from the finite verb, the future quantifier “will”, which carries present tense
morphology. The result is that the subordinate verb “appears” (“erscheint”) derives its
present morphology from “will” through “be an occasion”. In the theory proposed
here, “appears” and “erscheint” are in the semantic binding domain of “be an
occasion” and “vorkommen”, respectively, – the former in an adjunct and the latter in
a complement. We observe feature transmission under semantic binding. In this way
both the future reference time and the present morphology originating with “will”
(“wird”) are carried over to the subordinate verbs.

3. ‘Used to’ and the SOT parameter
If tense morphology under byvalo (or byvaet) is ultimately to be explained in the light
of Russian being a non-SOT language, we should expect SOT rules to be relevant for
tense morphology under used to in English.
The main reason why these constructions in Germanic languages have not (to my
knowledge) been analysed in the light of SOT rules is probably due to the simple fact
that verbal quantifiers like “used to” subcategorize for an infinitive complement, i.e. a
non-finite verb form without tense morphology. Hence, the issue of morphological
tense agreement between the matrix and complement does not arise.
However, once the SOT parameter is extended to capture tense agreement
phenomena in adjunct tenses, we can at least try to falsify the hypothesis that “used to”
is subject to the SOT parameter. In the English example below, we do indeed find the
expected tense agreement in the relative clause: “used to … take … whom she
considered”.
(10) Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, многомного лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам,
которых считала богатыми. (Anton Čechov, “Archierej”)
(11) The bishop listened to his mother and remembered how many, many years ago
she used[up] to take him and his brothers and sisters to relations whom she
considered[up] rich.

While verbs in complements under temporal quantifiers are semantically tenseless
(bound), the highest tense in adjuncts is anaphoric to the matrix reference time (Grønn
& von Stechow 2011). On this view “considered” gets its interpretation from the
reference time of “take” and its morphology from “used to” (feature transmission
under semantic binding via the non-finite “take”). Thus, our initial hypothesis lives on,
cf. Figure 3.
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PAST used to take whom … considered
ip

up

(up)

up

|_____|______|____________|
Figure 3. Feature transmission from “used to” to embedded adjunct.

There is a puzzling fact about the English “used to” construction which is strictly
speaking orthogonal to the argument proposed in this paper, but which nevertheless
deserves mention in connection with SOT phenomena. It is well known that “used to”
is restricted to the past tense (*John uses to...), but, more surprisingly the construction
is obligatorily backward shifted when it occurs in complements under attitudes (Boneh
& Doron 2010):
(12) И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать. (Lev
Tolstoj, “Anna Karenina”)
(13) And suddenly he recalled how they used to go to bed together as children.
(14) Og plutselig sto det for ham i minnet hvordan de som barn hadde gått til sengs
sammen. (Norwegian)

Even without the temporal modifier “as children”, the English construction must be
backward shifted: the embedded habit cannot be simultaneous with the matrix verb as
one would expect in a standard SOT construction.5
In this respect, “used to” is different from “normal” past habitual quantifiers such as
pflegte/pleide å in German/Norwegian, which can either be shifted (by a local PAST
operator) or be simultaneous with a past matrix (SOT). To complete the picture we
note that “used to” is not necessarily backward shifted in adjuncts, cf. the English
relative clause in (16):
(15) Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я теперь это понял. (Bulgakov,
“Master i Margarita”)
(16) The poems I used to write were bad poems, and now I understand it.

In this case the habitus of writing poems does not precede the state of the poems being
bad. The habitus is simultaneous with that state. This is as expected on the view that
the highest tense in adjuncts (here: “used to write”) is anaphoric to the matrix (here:
“were”). The same non-shifted reading is also seen in the anaphoric use in (18), where
the reference time of “used to” is anaphoric to the narrative “now” in the preceding
sentence.
(17) Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему
изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока
рублей на содержание сына. (Anton Čechov, “Dušečka”)

5

The shifted interpretation of the complement is in the Norwegian translation conveyed by the time shifter
“hadde” (= “had”).
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(18) He was married and had a little boy, but was separated from his wife because
she had been unfaithful to him, and now he hated her and used to send her
forty roubles a month for the maintenance of their son.

The reader may have noticed that quite frequently in the habitual constructions above,
Russian does not use a verbal quantifier, but simply marks the verb with imperfective
aspect. This point will be further discussed in Section 5, but first, in the next section, I
shall review the data that motivated this study.

4. Corpus data: byvalo
Unlike temporal auxiliaries (will, has) or periphrastic constructions (used to) in
English, which subcategorize for nonfinite verb forms, the Russian byvalo combines
with finite verbs. The same also holds, of course, for byvaet, but the most interesting
data are those in which present tense morphology is used under the past tense
quantifier byvalo.
I hasten to mention that we often find past tense morphology in the embedded verb
under byvalo:
(19) Помните, вы, бывало, так говорили? (Lev Tolstoj, “Anna Karenina”)
(20) Do you remember that’s what you used to call them?
(21) Husker De at De pleide å kalle henne det? (Norwegian)
(22) Мое писанье — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне
продавала, бывало, Лиза Мерцалова из острогов. (Lev Tolstoj, “Anna
Karenina”)
(23) My writing is something after the fashion of those little baskets and carving
which Liza Mertsalova used to sell me from the prisons.
(24) Disse skriveriene mine er noe av det samme som de utskårne kurvene som Liza
Merftalova pleide å selge meg fra tukthusene. (Norwegian)

Perhaps the embedded verb is temporally independent, i.e. deictic in these examples,
but this issue needs further investigation. One possible concern in this respect is how
to reconcile a deictic analysis of the embedded past with a possibly modal analysis of
habituals. I remain undecided on this point. This said, if there is a modal flavour to the
habitual byvalo, this modality is obviously very different from, say, the modality of the
subjunctive particle by. Unlike other verbal quantifiers, by subcategorizes for the past
tense (“fake tense”). In contrast, byvalo, which itself carries past tense morphology,
freely combines with embedded verbs with present tense morphology:
(25) Бывало[up], прежде чем вырубить елку, дед выкуривает[un] трубку,
долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой [...] (Anton
Čechov, “Van'ka”)
(26) Before chopping down the Christmas tree, grandfather would smoke a pipe,
slowly take a pinch of snuff, and laugh at frozen Vanka [...]

69

Slovo.
Journal of Slavic Languages and Literatures

(27) Før bestefar hugget grantreet, pleide han å ta seg en røyk og en god snus og le
litt av den forfrosne Vanka [...] (Norwegian)

The interpretation of the embedded imperfective present tense in the example above is
obviously not deictic, hence the temporal location of the embedded event does not
directly depend on the utterance time. Interestingly, we can also have a perfective
present (no less!) under byvalo, cf. the continuation of the Čechov story from example
(1) above:
(28) [Всё, бывало, с ней через забор разговариваю и под конец, чтобы
недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку.] Я ходил к ней и по
человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало[up], увидит[un,upf]
меня и начнет[un,upf] трястись всем телом, машет[un,uipf] руками и
бормочет: “Уйди!” (Anton Čechov, “Baby”)
(29) I went to see her, and from Christian charity I took her a little tea and sugar.
But as soon as she set[up] eyes on me she began[up] to shake all over,
wringing[uipf] her hands and muttering: “Go away! go away!”
(30) Jeg besøkte henne og av humanitet hadde jeg med til henne te og sukker. Men
når hun fikk[up] se meg, begynte[up] hun å ryste over hele kroppen, vinke
med hendene og mumle: “Gå vekk!” (Norwegian)

We shall return to this puzzling aspectual choice in Section 7. But how do we make
sense of the present tense morphology under byvalo? In the rich literature on Russian
tense and aspect I have not been able to find any explicit and fully developed analysis
of these constructions.6 However, Paslawska and von Stechow provide the key notion
for a proper understanding of byvaet/byvalo in combination with present tense
morphology, namely the notion of bound tense:
“The perfective present form [can be] embedded under a habituality operator that gives us a large
interval surrounding the speech time. Within that interval, the PERFECTIVE may localize the event
time. The IMPERFECTIVE is possible under the habituality operator as well, of course. The
surrounding time span can be introduced explicitly, e.g. the verb byvaet ‘it happens’. [...] Arguably,
the present in the subordinate doesn’t denote the speech time, it rather is a bound variable.”
(Paslawska & von Stechow 2003:336–337)

Since the embedded present tense morphology obviously cannot be ascribed a deictic
interpretation, the only reasonable alternative is to assume some kind of dependence
on the verbal quantifier byvalo. Arguably byvalo, like attitude verbs, controls (binds)
the temporal parameter of the embedded predicate. In the case of byvalo, this time is
not the “subjective now”, but some contextually relevant subinterval of the habitual
time span. This embedded predicate is just as “tenseless” as temporal propositions
under attitudes, hence present tense morphology is licensed in Russian in accordance
with the SOT parameter.
6

As pointed out by two of the reviewers, the use of the perfective present in these constructions is known as the
primerno-nagljadnoe značenie in traditional Slavic aspectology. However, the mere labelling of the construction
does not amount to providing an analysis. In this paper I try to go one step further by subsuming this puzzling
construction under a more familiar phenomenon, viz. complement tense under attitude verbs.
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5. Habituals and aspect marking
Čechov’s story in example (25) continues a few sentences later with the imperfective
past (without byvalo):
(31) [Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго
нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой ... ] Срубленную
елку дед тащил[up, uipf] в господский дом, а там принимались убирать ее
[...] (Anton Čechov, “Van'ka”)
(32) When he had cut down the Christmas tree, grandfather used[up] to drag it to
the big house, and there set to work to decorate it [...]
(33) Det huggede treet pleide[up] bestefar å trekke av sted til herskapshuset, og der
gav de seg til å pynte det [...] (Norwegian)

Semantically there is no particular difference in the temporal interpretation of the first
sentence (present under byvalo) and second sentence (imperfective past) in the story
above. In this case both the English and Norwegian translations express the habituality
through a verbal quantifier. However, there seems to be an alternative way of
expressing habituality in Russian – through imperfective aspect alone, strictly
speaking leaving the habitual operator covert.
This comes as no surprise to aspectologists, since the habitual-iterative reading is
cross-linguistically (e.g. both for Slavic and Romance languages) considered one of
the two main interpretations of the imperfective. Instead of focusing on a unified
semantics for habitual and progressive aspect, I will argue that we may need both in
one and the same sentence. While the habitus is always “imperfective”, the “lower
aspect” can be either imperfective/progressive or perfective.
In examples (31)–(33) above, the VP “to drag the Christmas tree to the big house”
is presumably telic and therefore receives a “perfective” interpretation. For
convenience, let us also look at the example below, where the embedded verb clearly
calls for a perfective interpretation:
(34) И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой. Она
приходила[up, uipf] ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра.
(Michail Bulgakov, “Master i Margarita”)
(35) And soon, very soon, this woman became my secret wife. She used[up] to
come to me every afternoon, but I would begin waiting for her in the morning.

The standard view is to treat aspects as temporal relations between reference times and
event times (or states). There are two “conflicting” aspectual relations involved in a
sentence such as (34). The speaker refers to a past time interval t and says that the
woman had a habitus s at that time t. The habitus s might also extend beyond t, thus
indicating that the past reference time t is included in the habitus: t  s. This is an
imperfective relation.7 However, there is also the question of how the events of the
woman visiting the speaker are temporally interpreted. And here we get the opposite
7

The idea of separating imperfective aspect and the habitus was suggested to me by Arnim von Stechow.
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inclusion relation: on every day t’ there is a visit e, such that e is temporally included
in t’: e  t’. In other words, we have a “perfective complete event interpretation”. 8 In
this respect example (34) is particularly transparent because of the overt quantifier
každyj den' (“every day”), which gives us the relevant subintervals of the habitus. One
should bear in mind that this quantification over times is often covert (contextually
given).
We can also have constructions involving two imperfective operators: one that
applies to the habitus, and one which operates locally on the VP. In the following
example from Czech9 we have an imperfective stative verb co-occurring with the
imperfective-habitual suffix “-va”. So, the two imperfective operators are overtly
expressed. In most languages this double aspect marking of a finite verb is not
available. The Russian translator has somehow solved this conflict by adding the verb
“ljubil – loved to”, which conveys the habitus of lying on the grass. In the English
translation the imperfective is not expressed through verbal morphology, but the
combination of two temporal when-clauses in one and the same sentence points to the
two aspectual relations in question:
(36) Jako kluk jsem lehával[up, uipf, uhab] u tety na venkově v noci na trávě. (Jan
Otčenášek, “Romeo, Julie a tma”) (Czech)
(37) Я еще мальчишкой у тетки в деревне любил[up, uipf] лежать[uipf] по
ночам в траве.
(38) When I was little I used[up] to lie on the grass at night when I was staying at
my aunt’s in the country.
(39) Som liten gutt, da jeg var på besøk på landet hos tante, pleide[up] jeg å ligge i
gresset om natten. (Norwegian)

A comparison with other Slavic languages shows support for the structure assumed
here, namely the split of aspect into two operators. Consider again the case of
(“perfective”) complete events instantiated at subintervals of the (“imperfective”)
habitus. As we saw above, Russian typically resolves this conflict in favour of the
imperfective aspect. However, in Slavic languages such as Czech, Slovak and Slovene
the conflict is resolved differently with perfective marking of the verb (Mønnesland
1984). Finally, Bulgarian, which displays an interesting mixture of Slavic type and
Romance type aspect, provides us with the desired configuration. In the following
example from Maslov (1959), the verb is lexically marked for perfectivity (complete
events) and imperfect tense (imperfective habitus):10

8

Covert semantic operators (here: PF) do not necessarily interact with morphological u-features (here [uipf]),
but we must assume that the PF-operator does not block the feature transmission from the higher imperfective
operator [iipf].
9
The example is taken from the Czech parallel corpus Intercorp http://www.korpus.cz/intercorp/?lang=en.
10
True, this configuration is restricted in Bulgarian to subordinate clauses. I thank Svetlana Krasikova and Kjetil
Rå Hauge for discussion of this point.
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(40) Deto pomineše[up/uipf, upf] našija tren, šapki zachvărčavacha nagore.
(Bulgarian)
‘Wherever our train passed by, hats would be thrown in the air.’ (cited from
Mønnesland 1984:68)

6. Analysis
Returning to our initial example (1)–(2), repeated below, I shall now sketch a formal
analysis:
(41) Всё, бывало[up, uipf], с ней через забор разговариваю[un, uipf]. (Anton
Čechov, “Baby”)
(42) I used[up] always to be talking[uipf] to her across the fence.

Byvalo or used to give us a large interval in the past, and furthermore, quantify over
subintervals of the past time span. The truth conditions for the above sentence could be
paraphrased as follows (slightly modified after Paslawska & von Stechow 2003;
Scheiner 2002):
(43) There is a past time t such that the speaker has the habitus s at a superinterval
of t and such that for all contextually relevant subintervals t’ of s, events e of
the speaker talking to her are instantiated at superintervals of t’.
(44) t s. [t < now & t  s & (t’) [contextually_relevant(t’) & t’  s  e [t’  e
& talking to her(e)]]]

Without going into the details of the semantic composition, I propose the following
semantic skeleton for the constructions involved in this paper:
[TENSE[IMP[HAB-byvalo/used [ZERO TENSE [LOWER ASPECT[verb]]]]]]
ip
up
|________________|

in
un
|__________________________|

Figure 4. Semantic skeleton of habituals and licensing condition for the present tense in Russian.

In fact, in the Russian example (41), all the semantic ingredients involved are
morphologically expressed: the morphology of the habitual operator byvalo points to
both a tense operator (here: PAST) and the imperfective aspect (the suffix -yva). The
embedded verb razgovarivaju is semantically tenseless (zero tense), but
morphologically marked for the present tense in accordance with the SOT parameter.
And, finally, the verb is marked with the imperfective aspect reflecting the process
interpretation of the embedded talking events.11
11

As shown in the examples above, we can have either the imperfective or perfective aspect under byvalo. This
also holds for other verbal quantifiers such as the subjunctive by, but not for the future shifter budet, which
subcategorizes for imperfective verbs.
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The English construction in (42) has most semantic elements overtly expressed
except the higher imperfective. The embedded infinitival predicate “to be talking”
does not have any morphological tense features, and it is therefore semantically
tenseless and compatible with any temporal interpretation inherited from the higher
predicate.
However, the embedded non-finite verb form overtly expresses the lower
progressive aspect: be talking. Furthermore, in the English sentence we find an
additional quantifying element: always. This points to an element of the construction
that is neglected in this paper (since it is orthogonal to the main plot), namely the
question of determining what intervals are relevant for the instantiation of the events
denoted by the VP. In the paraphrase in (43) above, I use the vague expression
“contextually relevant subintervals” of the habitus. Indeed, context is a key factor, and
the overt quantifier “always” must be further restricted to, say, “every time … after
breakfast on a sunny day…” or something similar. I assume that the quantification
over contextually relevant times originates with the habitual operator12, which
therefore binds the reference time of the VP and thus takes a semantically tenseless VP
as input. We have temporal control, but the event variable remains independent of the
habituality operator HAB (hence two independent aspects).
The fact that the embedded VP is semantically tenseless makes it all the more
natural that used to in English and similar quantifiers in other Germanic languages
embed an infinitive complement (non-finite with respect to tense, i.e. tenseless, but
possibly marked for aspect as in (42)). There is not much room for a semantic tense
under a tensed habituality operator. Nevertheless, for Russian we have to justify the
tense morphology (present tense) of the finite embedded predicates, and this is why we
need the licensing condition depicted in Figure 4: tenseless propositions (VPs) have
the feature “interpretable now” [in].

7. “Perfective present” in Russian habituals
With the SOT parameter we can finally provide an explanation for data such as the
following, repeated from (28) above:
(45) Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. А она,
бывало[up, uipf], увидит[un, upf], меня и начнет[un, upf], трястись всем
телом, машет[un, uipf], руками и бормочет: “Уйди!” (Anton Čechov,
“Baby”)

In the traditional literature on Slavic aspect, this use of the perfective aspect under an
overt or covert byvalo is known as the primerno-nagljadnoe značenie (e.g. Bondarko

12

See Scheiner 2002 for a more fine-grained analysis on this point.
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1971).13 However, this label does not capture the essential point: the reference time is
temporally bound by a higher operator.14
Before explaining the puzzle presented by the occurrences of “uvidit” and “načnet”
above, let me remind the reader that the feature combination [un, upf] is problematic
since the corresponding operators would normally result in the aspectual relation e 
s*, i.e. the event e is temporally included in the speech time, which conflicts with the
assumption that the speech time denotes a point in time. This has the consequence for
Russian that perfective verbs with present tense morphology in deictic contexts are
coerced into a perfective future interpretation. Thus we have a special rule to the effect
that an operator with the features [if, ipf] (interpretable future and interpretable
perfective aspect) can check the morphological features [un, upf]. This futureperfective operator does two things: it shifts the reference time to a future time t, and it
requires the event e to be temporally included in t.
What happens when the feature combination [un, upf] occurs in a verb that is
temporally bound by a higher operator? A reinterpretation of the perfective present as
a (relative) future tense also takes place in complements of attitudes:
(46) Он сказал[up, upf], что завтра сообщит[un, upf] ей свое решение. (Lev
Tolstoj, “Anna Karenina”)
(47) He said[up] that tomorrow he would[up] let her know his decision.
(48) Han fortalte[up] at han skulle[up] meddele henne sin beslutning dagen efter.
(Norwegian)

If we adopt the “subjective now” metaphor from Section 2, we can easily see that we
risk ending up with a similar contradiction to that encountered in deictic contexts. If
the embedded perfective is combined with a present tense, i.e. is interpreted as equal to
the local reference time of the complement, that is, the “subjective now”, we get the
configuration e  s** (where s** = the attitude holder’s subjective now). On the
reasonable assumption that the “subjective now” denotes a minimal interval (a point)
in time, we are again faced with a contradiction.
Thus, the forward shifted interpretation of (46) makes sense. The reference time of
the complement is shifted to a time interval after the attitude holder’s (the agent of the
saying event) own perspective time, or “subjective now”. Accordingly, we get the
configuration that e  t & t > s**.
To sum up, in most cases, perhaps 99% of perfective non-past verb forms, the
present perfective is indeed coerced into a future perfective. The utterance time (or
subjective now) is too small to allow for a perfective complete event interpretation
with an internal viewpoint (the event cannot be completed within the utterance time).

13

Translated as “exemplifying function” (Mønnesland 1984:57): “one instance is presented as a typical
example”.
14
Since Russian is a non-SOT language and therefore does not transmit features from verbal quantifiers to the
embedded verbs, the verbal quantifier byvalo (or byvaet) need not be overtly expressed.
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However, under byvalo a forward shift makes little sense semantically, since we are
quantifying over subintervals t of the habitus. Furthermore, there is no reason to
assume that the contextually provided subintervals t would be minimal intervals (i.e.,
points in time). Accordingly, the natural interpretation is the non-coerced “present
perfective”: e  t, where t is identical to the subintervals provided by the habitual
quantifier and the context. The local reference time t – the “lower tense” – is therefore
neither forward shifted with respect to the habitus nor forward shifted with respect to
the contextually given subintervals of the habitus. The present tense morphology is
simply a reflex of a bound and tenseless form – bound by the contextually relevant
subintervals induced by byvalo. The morphological present tense feature [un] in
“uvidit” and “načnet” in example (45) must therefore be licensed by the [in] feature
which comes along with semantically tenseless propositions in Russian.
In this respect there is no temporal difference between the perfective verbs uvidit
and načnet on the one hand and the imperfective mašet on the other in this particular
environment (under byvalo). The aspectual difference in example (45) can then be
reduced to a truly aspectual (Aktionsarten) opposition: the perfective punctual
achievements uvidit i načnet versus the imperfective activity predicate mašet rukami.

8. Open ends: from habituals to implicatives
The present article is motivated by the idea of extending the SOT parameter to “new”
data. Along the way I have also made some comments on the role of aspect in the
constructions under consideration. However, the analysis of aspect is strictly speaking
not essential to the plot.
An issue that has not been covered here is whether the analysis of habituals should
be modalized. Owing to the “imperfective paradox” we need a modal operator in the
lower aspect when we have a progressive interpretation (the event is located at a
superinterval of the contextually given local reference time, and therefore we don’t
know whether the event is “completed” in the actual world). Similarly, the habitus
(higher aspect) is also imperfective in that it is located at a superinterval of the
“higher” reference time. In habituals we do not necessarily know how many – if any
(?) – VP-events are actually instantiated in the actual world.
Ideally, one would furthermore like to explain the cross-linguistic parallels between
habituality and counterfactuality15 (and imperfective marking), or the simple
observation that English uses the verbal quantifier would in both counterfactuals and
habituals.16
15

Note that the phenomenon of “fake tense” in counterfactuals is different from “zero tense” in complements
under attitudes and byvalo, cf. (Grønn & von Stechow 2010).
16
A parallel perhaps worth exploring further is the following: in counterfactual constructions the operator
“would” is typically modified by a semantically tenseless if-clause, while the habitual operator (“would”/“used
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However, the precise nature of habituals – modal or not – is not crucial for our main
plot, since we find similar tense phenomena with verbal quantifiers that are not
habituals. In this respect the following construction with the subjunctive
complementizer čtoby under byvaet is rather puzzling:
(49) Ведь бывает[un, uipf] же так, королева, чтобы надоел[up, upf] муж.
(Michail Bulgakov, “Master i Margarita”)
(50) It does[un] happen, Queen, that one grows[up] weary of one’s husband.
(51) Det forekommer[un] jo, dronning, at man blir[un] lei av mannen sin.
(Norwegian)

The English and Norwegian translations clearly use constructions that are normally not
considered to be habituals. Verbs like “happen”, etc. are known as “implicative verbs”
since (Karttunen 1971). There is a link to factivity, but unlike factive verbs (“to
know”, etc.), which presuppose the truth of their complements, implicative verbs
entail their complement (which makes the subjunctive in the Russian original in (49)
rather mysterious).
With respect to habituals versus implicatives, the Russian byvaet/byvalo
construction provides a nice contrast. Without a complementizer the interpretation is
habitual, but with the complementizer čto (čtoby), we seem to get something more like
an implicative reading (leaving the subjunctive element by in čtoby above as a puzzle).
Here are some relevant examples:
(52) Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке,
вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало[up, uipf], что они
показывались[up, uipf] и в стеклянных витринах магазина бывшего Сыр
и масло Чичкина в Москве. (Michail Bulgakov, “Rokovye jajca”)
(53) Each Sunday the widow's eggs appeared at Glassworks market. They were sold
in Tambov and were[up] even occasionally displayed in the windows of the
former Chichkin’s Cheese and Butter Shop in Moscow.

Under byvalo, čto the past tense is most frequently used, as in (52), presumably owing
to the implicative (factive) character of the construction. Interestingly, however, we
also find the present tense – even with perfective verbs – under byvalo, čto:
(54) Прежде бывало[up, uipf] так, что мисс Гуль найдет[un, upf] и
покажет[un, upf] ей. (Lev Tolstoj, “Anna Karenina”)
(55) It had[up] always happened before that Miss Hoole found[up] them [the
mushrooms] and pointed[up] them out to her.
(56) Før hadde[up] det vært slik at miss Gull hadde[up] funnet soppene og vist
henne dem. (Norwegian)

to”) can be modified by a semantically tenseless when-clause (“when” can be considered a temporal relative
pronoun, hence an abstractor over the reference time).
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My Russian informants17 confirm that the English translation in this case is misleading
with the quantifier “always”, suggesting a habitual interpretation, while the Russian
original should rather be interpreted as reporting on more or less accidental event
plurality. A search in the monolingual Russian National Corpus provides several
examples with the present (perfective or imperfective) under byvalo, čto:
(57) Переезд на подводах практиковался в радиусе до 40 верст, с расчетом,
чтобы подвода к вечеру могла добраться до дачи. Бывало[up, uipf], что
дачники приедут[un, upf], а подводы нет, спать не на чем. (Russian
National Corpus)

The same mechanism that is responsible for the present tense under byvalo should also
explain the present tense under byvalo, čto in examples such as (54) and (57). This
raises the question: Do we find SOT effects with implicatives in SOT languages?
Indeed, we do find such data. In fact, we also run into some (more or less familiar)
problems for SOT theories. Consider the English (or Norwegian) construction below:
(58) Но в тридцатилетней практике бухгалтера не было случая, чтобы ктонибудь, будь то юридическое или частное лицо, затруднялся бы принять
деньги. (Michail Bulgakov, “Master i Margarita”)
(59) But there had[up] been no case in the bookkeeper’s thirty years of experience
when anyone, either an official or a private person, had[up] had a difficult
time accepting money.
(60) Men i hele bokholderens tredveårige praksis var[up] det ikke en eneste gang
forekommet at en person, den være seg juridisk eller fysisk, hadde[up] vegret
seg for å motta penger. (Norwegian)

We can safely consider “to be the case…” a verbal quantifier with an “implicative”
semantics (if it is true that “it is the case that P”, then P is obviously also true). The
past tense on “had [up] had a difficult time” in the subordinate when-clause can be
analysed as a case of tense agreement with the matrix past. However, there is no
semantic justification for the presence of the verbal quantifier had in the when-clause
(there is no backward shifted interpretation). Thus, although we can explain the
morphological features of had, we cannot explain the presence of the quantifier itself.
This problem, however, is also found in many other environments, such as in if-clauses
under a past counterfactual operator:
(61) Как бы он обрадовался, если бы узнал об этом! (Jurij Oleša, “Tri tolstjaka”)
(62) How happy he would[up] have been if he had[up] known!
(63) Så glad han ville[up] blitt om han hadde[up] visst det! (Norwegian)

The “have” in the main clause is semantically a past time shifter locating the
counterfactual hypothesis in the past. The past tense morphology on the counterfactual
operator “would” as well as in “had” in the if-clause is so-called fake past, i.e. pastpro-subjunctive mood. As in the previous example, there is no semantic motivation for
17

I thank Olga Dolžikova, Svetlana Krasikova and Tatiana Nikitina for discussion of the Russian data.

78

Atle Grønn
‘Byvalo’ and ‘used to’ as verbal quantifiers

the presence of the verbal quantifier “had”. At this point we can only stipulate that the
auxiliary (here: “had”) is semantically empty in these contexts deleted at LF (Logical
Form), and its presence is purely stylistic.

9. Conclusion
The argument presented in this article is rather involved, so let me recapitulate the
essential points. The hypothesis explored is that tense in habitual constructions should
be analysed in accordance with SOT theory, and, more particularly, that the possible
use of present tense morphology under byvalo in Russian should be understood in the
light of Russian being a non-SOT language.
It does not follow from the fact that Russian does not have tense agreement in
complements that the present is licensed under byvalo. Importantly, however, the SOT
parameter tells us more: in Russian, unlike English, the present tense is licensed in
semantically tenseless complements, i.e. in complements that are temporally controlled
by a higher operator (a verbal quantifier). This is what complements under habituals
(byvalo, used to) and complements under attitude verbs (skazal, said) have in
common.
Given this argument, we expect to find SOT phenomena in Germanic habituals. The
evidence here is rather indirect since the complements of used to are non-finite
(without morphological tense marking). However, we can also look at adjunct tenses
under habituals following the recent proposal in the literature that the SOT parameter
applies also to adjunct tenses. In adjuncts under habituals in Germanic languages we
do indeed find tense agreement. One could object to this argument saying that these
adjuncts are temporally independent, i.e. deictic, but in either case the behaviour of
adjunct tenses does not falsify our initial hypothesis. Furthermore, since the present
tense in Russian under byvalo cannot be deictic, the analysis of the phenomenon as a
case of bound tense seems to on the right track. In addition, the present proposal gives
an explanation for the puzzling use of the perfective present with a non-future reading
in these constructions.
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Abstract: Electronic Edition of the Slavic Physiologus (Towards the Application of
Computer-Based Methods in the Humanities)
The problems and the drawbacks of traditional editions of medieval Slavic texts may be overcome
considerably by taking advantage of computer-based technologies utilizing databases and by
publishing them on Internet in the form of electronic editions. There are software solutions that not
only allow us to access every single copy of a medieval Cyrillic text but also permit us to conveniently
track the smallest variations between all its copies. By entering the whole information contained in the
manuscripts into a database we may interpret it in practically unlimited number of combinations that
suit various objectives and subsequently analyze it at extreme velocity in accordance with diverse
criteria and parameters preliminary set. By disposing the information on the web we may continuously
update it and amend it. An effort to such an electronic edition is the new website: Stoykova, Ana. The
Slavic Physiologus of the Byzantine Recension: Electronic Text Edition and Comparative Study, 2011,
published at address http://physiologus.proab.info/.

Когато през 1994 г. излезе дисертацията ми „Физиологът в южнославянските
литератури“ (Стойкова 1994), мнозина колеги, особено сред лингвистите, ми
пожелаха да издам и текстовете, въз основа на които беше направено
изследването. Техният интерес към текстовете на южнославянския Физиолог се
дължеше на факта, че това са текстове, които до голяма степен отразяват
езиковата картина на късното българско средновековие в широк обхват – от края
на ХІV до ХІХ в. Важно е също така, че като нелитургична творба с отворена
традиция, предполагаща свободно отношение на книжовниците към нейния
текст, Физиологът е запазен в разнообразни преписи, които позволяват да се
направят наблюдения върху преводаческата, компилаторската и преписваческата
дейност на българските и сръбските книжовници в Османския период.
Същевременно преписите носят текстологическите белези на ръкописните
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книги, в които са поместени, и хвърлят допълнителна светлина върху
типологията и характера на популярните през късното балканско средновековие
сборници с непостоянен състав.1 Разбира се, отделни преписи на южнославянския Физиолог бяха вече издадени и изследвани – цялостно или в
разночетения,2 а върху някои езикови и лексикални явления, почерпани от
Физиолога, имаше вече няколко публикации (Мирчев 1955; Христосков &
Младенов 1957; Мирчев 1958; от по-ново време вж. напр. Младенова 2001:188–
189), които, покрай запазените архаични черти, показваха навлизането на
народна лексика в книжовния език.
Оказа се обаче, че да се подготви подобно издание не е лесна задача.
Проблемите са многобройни и от различен характер, но преди всичко се дължат
именно на факта, че става дума за небогослужебно съчинение, което не изисква
строго придържане към оригинала, а допуска редакторската намеса на
книжовниците; от друга страна то има сложна структура, която предполага
възможност за подбор и прекомпозиране на отделните съставни части и
средновековните книжовници са се възползвали от това, за да изразят своите
редакционни и стилови предпочитания и да оставят свидетелства за
разнообразните черти на езика и правописа си. В действителност именно
особеностите, които правят Физиолога интересен обект за изследване,
превръщат издаването му в трудна задача. Какво всъщност представлява
произведението, което наричам „южнославянски Физиолог“?
Физиологът е анонимна творба на християнската учителна литература, малко
известна днес, но широко разпространена през Средновековието. Изключителната ѝ популярност се дължи на това, че се състои от кратки занимателни
разкази за различни животни, растения и камъни (броят им варира между 40 и
48), които са разтълкувани в духа на християнската алегореза. Създаден е, за да
служи за целите на проповедта сред новопокръстени и да обяснява занимателно
и нагледно основните догми на християнството. Животните са предимно
екзотични и фантастични и притежават необикновени свойства, чрез които
служат като (положителен или отрицателен) пример за човешко поведение.
Не е сигурно къде и кога е създаден Физиологът – смята се, че е възникнал в
Александрия, според едни учени през ІІ, а според други – едва в средата на ІІІ
или дори през ІV в. Написан на гръцки език, много рано той се превежда на
латински и на множество народностни езици на Запад и на Изток; въз основа на
Физиолога в Западна Европа след време се развива богатата традиция на
бестиариите.
1

За тези сборници вж. преди всичко изследванията на А. Милтенова 1982, както и Милтенова 1980, 1986
и др.).
2
Срв. напр. Новаковић 1879:181–203; Мочульский 1889; Начов 1889–1890; Карнеев 1890: ІІІ–ХVІ;
Поливка 1892–1896; Ягич 1895; Лавров 1899; Гечев 1938:І–ХІІІ; Сване 1987. Пълен преглед на изданията
и проучванията върху славянския Физиолог през ХІХ и ХХ в. вж. у Стойкова 1994:25–44.
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Доста по-късно, през ХІ–ХІІ в., на гръцка почва се появяват две нови
редакции на тази творба. Едната от тях, която е по-разпространена, е наречена в
науката „византийска“, за да бъде отличавана от първоначалната,
„александрийска“ редакция. Другата, датирана към ХІІ в., е псевдоепиграф и е
позната като „Псевдо-Василиева редакция“. За разлика от първоначалната
редакция, Византийската и Псевдо-Василиевата редакция не се превеждат в
Западна Европа.3
Още в началото на Х в. в Цар-Симеонова България се появява първият
славянски превод на един откъс от Физиолога, интерполиран в сборник с
поучения (Стойкова 1989). Скоро след това, пак на старобългарски, се превежда
пълният текст на Александрийската редакция. Днес обаче тя е съхранена само в
четири пълни руски преписа от ХV–ХVІІ в.4 През ХІІІ–ХІV в. е преведена и
Византийската редакция. В български и сръбски ръкописи, които се датират от
края на ХІV до началото на ХІХ в., се пазят три превода, направени от три
независими гръцки версии на текста. Псевдо-Василиевата редакция е позната
днес в един-единствен славянски (сръбски) препис от ХV в. (издание у
Александров 1893).
Предмет на моите проучвания е Византийската редакция на Физиолога,
разпространена в българската и сръбската средновековна литература, която
наричам „южнославянски Физиолог“. Още на гръцка почва от нея се развиват
множество различни преработки и версии, три от които са преведени в различни
периоди от време вероятно в България. Така всеки от преводите представя
различна редакция на текста и не само съдържа различен брой слова за животни
(между 20 и 26), но и различна подредба на словата. В отделните преводи
словата за едно и също животно понякога имат различно съдържание, а някои
слова за животни са характерни само за един или друг превод. Така например
словата за ехидната, горгоната, пеликана, феникса се срещат само в текста на
първия превод; грипсът, волът и пчелата се срещат само във втория; единствено
в третия пък са налице словата за славея и щръкокамила. Анализът показа още,
че в някои от преписите се срещат и слова със смесен текст – контаминация
между втория и третия превод. Запазените 22 преписа на южнославянския
Физиолог показват голяма вариативност и по отношение на езика и правописа, а
някои от тях имат характерни индивидуални разночетения, които се дължат на
целенасочено редактиране.
Така очертаната сложна текстологическа картина ме изправи пред необходимостта да потърся адекватен начин за издаване на Физиолога, който да позволи
да бъдат взети предвид всички негови характеристики. Първоначалният ми
замисъл, датиращ отпреди повече от 10 години, беше да следвам един от
3

Гръцките редакции на Физиолога са издадени и изследвани у Сбордоне 1936.
Преписите са изследвани от А. Карнеев 1890; отделни преписи са издадени у Карнеев 1890; Белоброва
1981; Ванеева 1996.
4
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традиционните начини за издаване на средновековни текстове. Тези
традиционни начини за издаване най-общо могат да бъдат сведени до два
основни типа. Първият от тях, чиято цел е изготвянето на тексткритическо
издание и който се прилага по традиция в западноевропейската едиторска
практика, предполага (ре)конструкцията на архетип, максимално близък до
оригинала, към който възхождат запазените преписи на издавания текст, и
критически апарат, в който се отразяват различията между реконструирания
текст и съществуващите преписи. Този начин е по принцип неприемлив за
текстове, които имат отворена традиция и са силно вариативни, какъвто е
славянският Физиолог от Византийската редакция.
Другият традиционен начин за издаване предвижда подбирането на реално
съществуващ препис, който се приема за основен и с който се сравняват всички
останали преписи, като разликите между тях се отразяват в критическия апарат.
Този начин е по-подходящ за произведения като Физиолога, чието издаване няма
за цел реконструкция на загубен при ръкописното предаване текст, а по-скоро се
стреми да даде възможност за анализ именно на съществуващите преписи като
източник на информация за рецепцията на творбата и за езиковите,
правописните и лексикалните явления през късното славянско Средновековие на
Балканите.
Тъй като трите превода на Византийската редакция на Физиолога представят
различен текст, те трябваше, без съмнение, да бъдат представени поотделно,
като три отделни произведения. Текстологическата работа върху преписите на
трите превода беше вече извършена в дисертацията ми, така че бях избрала
съответно трите основни преписа, към които да бъдат направени разночетенията
по останалите преписи. Така подготвих изданието на част от словата, но
резултатът беше разочароващ.
Ще дам един пример с така подготвеното за издаване Слово за орела по
препис от Втория превод. В него оригиналният текст заема само десет реда, а
останалата част от изданието (36 реда) заемат разночетенията. Тук предлагам
една извадка от този пример, която включва само първите три реда и
разночетенията към тях:
1

[......................]2
есть3 wрель4 цЃрь5 лет¹щиNђ вещемь6. wрель7 добрэ есть8 за10 .рЌ. лэU11 безь12 печали живеть13.
сьстарэв14 се15 охиравэеUђ16 и17 заливает18 се19 оочи20 том¹21 и22 не възможе23 ловиU24 себэ25. и
зависит26 се27 вь28 нбmђн8е29 сиOђн¹30. и31 паднеU32 на33 кротки камень34
------------------------------------1-2
Н слоBђ за орль /З слово за wрла цЃра летещиa птицамь Бел Д слово w орла wcђ блTђви / Š .дЌ.
прич±та w wрл¹у (!) / Г С слово за орла / Е слоBђ за wрла како живеть 3 Бел Д om. 3-4 Н З Е С
wрль еTђ / Š wраль ¬Tђ 5-6 Н летеща вещь и црь еTђ всеNђ вэщемь лэтающимь / Бел Д летещиN п±тицаN
црь еTђ / С цЃрь фрька въсаде и вещь еTђ 7-8 Н Š и живетU / З добреи ¬Tђ / Бел Д С om. / Е добре 10
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Н З Š Е С om. 11 Н Г Е С и add. / С гwдин¥ 12-13 З живеть бес печали / Š om. / С
без±грижное и живее 14-15 Н егDа сьстарэет се / З Е и састарав се / Бел Д потwN / Š и сьстара¬т±
се и / С и состарее с и 16 Н З Š wхираеть / С захиреят 17 Н om. 17-19 С м¹ 18-19 Н З заливают
се 18-21 Š невиDэти нач±неть wчима 20-21 Бел Д Е ем¹ wчи / С wчите 21 Н З Г ем¹ 22 Н om. 23 З
Е можеть / С може 24 Н Е хранити 24-25 Бел Д себэ хранити / С да се храни 25 З om. 26 З Бел
Д завиет / Š из±виеть 26-27 С зафрькне 28-30 С висwко гwре поD нбTђа 29-30 Н висоту нбTђную / З Е
висин¹ небнTђую / Бел висинаa нбнTђ¥иa / Š висот¹ 31 З походить на пороDно блато на вастокь и
паки add. 32 Н З Г Š Е паDеть / Д падуть / С падне 33-34 Н на тврьди камени / З на просту
камену / Бел Д на коренитоN камен8и / Г на кротэ камени / Š на тврьдеN каменJђ / Е на кр¹те
камен8и / С на врьхь камен¥...

Както се вижда от примера, практически всяка дума от основния текст трябва да
има индекс към разночетенията, тъй като на съответното място почти всеки от
сравняваните преписи показва различие. Това до голяма степен обезсмисля
сравняването като метод за привеждане на всички преписи към един еталонен
препис, което е същността на този принцип на издаване. Същевременно,
независимо от много подробния апарат, в него не са отразени правописните и
някои езикови особености, характерни за отделни преписи, тъй като на много
места няколко ръкописа дават едно и също четене, но в различен графичен или
правописен вариант (напр. 16 W дава охиравэеUђ, а в разночетенията Н З Š дават
wхираеть. В преписите обаче се срещат следните правописни варианти, които тук
остават неотразени: Г охиравэеть Š ох8раnть Бел охиравееU Д wхиравееть Е
wхирэваеть; или 32W паднеU / Н З Г Š Е паDеть; остават неотразени вариантите: Г З Е
падеть Š паDэть Бел паднеть и др.). Друг важен проблем е невъзможността всеки
отделен препис да се реконструира по разночетенията, т.е. фактът, че
съвкупността от общите за текста-еталон и за останалите преписи четения, от
една страна, и разночетенията от един конкретен препис, от друга, н е
п р е д с т а в л я в а т н е г о в и я т е к с т . Така се оказва, че издаването на
текст от Физиолога по този класически начин – по един основен препис и
разночетения към него, позволява единствено да се проследят съществените
съдържателни и лексикални варианти на текста в отделните преписи, но не дава
възможност да се правят изводи на езиково и правописно равнище.
Какви са възможностите да се избегнат тези проблеми? Едната от тях е
издаването на всички преписи поотделно, за да се съхранят техните
индивидуални езиково-правописни особености. Такова издание обаче затруднява, дори прави невъзможно детайлното сравняване между тях, дори ако те
се представят в успоредни колони, както обичайно се сравняват малки текстове в
текстологическите проучвания. Ако се има предвид, че много от словата
съществуват в 8–12 преписа, сравняването между тях по този начин се превръща
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в невъзможна задача. Ето защо в своите текстологически проучвания отдавна
използвам успоредно представяне на преписите, но не в колони, а на редове, така
че ясно да се виждат разликите от всякакъв характер – и съдържателен, и
синтактично-морфологичен, и езиково-правописен. Ето един пример:
W есть wрель цЃрь лет¹щиNђ вещемь.
wрель добрэ есть за .рЌ. лэU безь печали живеть.
Г есть wрель цЃрь летещиN вещеN въсэмь.
wрель добрэ nTђ за .рЌ. лэUђ и без печал¥ живеть.
Н wрль еTђ летеща вэщь и цЃрь еTђ всеNђ вэщемь лэтающим. и живеU .рЌ. лэUђ и бес печали живет.
З wрль nTђ цЃрь летещимь вещемь.
добреи nTђ
.рЌ. лэU живеть бес печали
Š wраль nTђ летэщиN вещеN цЃрь и
живет .рЌ. лэU.
Бел wрель летещиN п±тицаN цЃрь еTђ
за .рЌ. лэU бес печали живеU.
Д wрель летещиN п±тицаN цЃрь еTђ.
за .рЌ. лэUђ бес печали живеть.
Е wрель еTђ цЃрь летещ8иN вещеNь. wрель
живеть добре .рЌ. лэта и бес печали живеть
С wрель есть цЃрь фрька въсаде и вещь еTђ
и живее .рЌ. гwдин¥ и без±грижное и живее.

Този начин за представяне на текста обаче заема много място, а и, което е поважно, се губи представа за цялостния текст на отделния препис, защото
неговото възприемане като общ смисъл и съдържание се затруднява.5
Така се оказва, че всеки един от съществуващите начини да се представи текст
от Физиолога в едно издание има сериозни недостатъци и затова се налага да се
избира „по-малкото зло“. С други думи, трябваше да се запитам какви биха били
най-важните изисквания на потенциалния читател, т.е. кое е по-важно за него: 1)
да разполага с текста на всеки отделен препис в неговата цялост, но без
разночетения по другите преписи, или 2) да разполага със сравнение между
преписите, където всеки препис е представен като един „безкраен“ ред, но без
поглед върху цялостния му текст?
Оказа се, че отговорът не може да бъде еднозначен, защото и двете
изисквания са еднакво важни, и че трябва да се намери начин и двете да бъдат
изпълнени.6 Така стигнах до решението да се опитам да направя електронно
издание, при това не като записан на CD продукт, който би могъл да се

5

Паралелно представяне на преписи на едно произведение е направено например в изданието на
Повесть временных лет на Доналд Островски (D. Ostrowski) (http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/
index.html). То обаче е базирано на pdf-файлове, които репродуцират по-ранно книжно издание, и
всъщност не съдържа електронен текст.
6
Много добро решение на тези проблеми е намерено в електронното издание на най-старите латински
текстове на Евангелие от Йоан (http://arts-itsee.bham.ac.uk/itseeweb/iohannes/vetuslatina/index.html), което е
част от дългосрочен проект на Института за текстологични изследвания и електронни издания към
Факултета по богословие и религия на Университета в Бирмингам (вж. Vetus Latina Iohannes. The Verbum
Project. The Old Latin Manuscripts of John's Gospel. Edited by P.H. Burton, J. Balserak, H.A.G. Houghton,
D.C. Parker. September 2007). Тъй като там става дума за библейски текст със затворена традиция и
минимални вариации, основните изисквания към представянето на текста са свързани предимно с
кодикологическите и палеографските особености на отделните ръкописи.
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разпространява подобно на книжно издание, а като интернет сайт.7 Интернет
предоставя практически безкрайно пространство, а съвременните електронни
технологии предлагат софтуерни решения, които не само елиминират
проблемите с липсата на унифициран и общоприет старославянски шрифт, но и
позволяват да се удовлетворят и двете изисквания на потенциалния потребител
към изданието на средновековен кирилски текст и той да може да работи по
желание както с всеки отделен негов препис, така и да проследи и най-малките
различия между отделните преписи. Въвеждането на цялата информация за
ръкописите в бази данни позволява интерпретирането ѝ в практически
неограничен брой съчетания, подходящи за всевъзможни цели, както и
изключително бързото ѝ анализиране в съответствие с предварително зададени
критерии и параметри. Разполагането на информацията в Интернет я прави не
само лесно достъпна от всяка точка на света, но и, което е много важно, дава
възможност за постоянното ѝ обновяване и допълване.

Фиг. 1. Заглавна страница на електронното издание на Физиолога.

Сайта за славянския Физиолог от Византийската редакция създадохме съвместно
с Веселин Стойков,8 като в началото идеята беше само да направим един
(електронен) прозорец, където да въведем всички преписи в отделни успоредни
хоризонтални сегменти, които да фиксират сравняваните текстови единици.
7

Зададох въпроса на проф. Олга М. Младенова от Университета в Калгари, Канада, и получих и от нея
този отговор, който ме подтикна да търся възможности за създаване на интернет изданието. Благодаря ѝ
сърдечно за вдъхновяващите ни разговори и за съпричастието ѝ към работата върху сайта.
8
В. Стойков (http://www.vssoft.bg/) е специалист по компютърни технологии, проявяващ интерес и задълбочено разбиране на проблемите от филологически характер, за което му изказвам искрената си
благодарност.
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Неусетно този първоначален модел прерасна в база данни, в която въведохме не
само оригиналните текстове на словата на Физиолога, но и голям брой
метаданни, информация за самите преписи, за ръкописите, в които са поместени,
за библиотеките, където се съхраняват, и т.н. След около една година усилена
работа в Интернет беше публикуван сайтът Славянският Физиолог. Византийска
редакция: Електронно издание на текста и сравнително изследване в българска
и англоезична версия (Стойкова 2011).
Съдържанието на сайта е структурирано в шест основни раздела, оформени в
падащи менюта в горната част на екрана – „Начало“, „Физиологът“, „Преписи“,
„Зверове и птици“, „Речници“, „Притурки“.9 В раздел „Начало“ се намира
служебна информация за сайта и автора, страниците за контакти и отзиви, за
авторските права и техническите изисквания за ползване, поместени са връзки с
други подобни сайтове и карта на сайта. Тук, в страницата „Галерия“, са
показани изображения на библиотеките, в които се съхраняват преписите на
Физиолога, както и средновековните миниатюри на животни и птици,
използвани в сайта като илюстрации.
Същинското съдържание на изданието започва от раздела „Физиологът“.
Страницата „Въведение“ представя накратко литературното произведение
Физиолог, неговата същност, възникването и историята му, преводите и
основните редакции, в които се разпространява. Страницата „За сайта“ информира потребителя за основните принципи на изданието, за начина на поднасяне
на материала, препоръчителния начин за цитиране на сайта и др.
Един от най-важните въпроси, свързан с всяко произведение на средновековната литература, се отнася до ръкописите, в които се поместват неговите
преписи. Ръкописите, в които се намират преписите на южнославянския
Физиолог, се пазят в различни книгохранилища. Сведения за тях се намират в
страница „Ръкописи“, където всеки от тях е описан накратко, без да се представя
изчерпателна информация, а се дава само неговата обща характеристика и
основни сведения в четири рубрики: правопис, съдържание, описания и
изследвания. За улеснение при търсенето данните може да се подреждат по
няколко начина:





по градовете, в които ръкописите се намират;
по библиотеките, в които ръкописите се пазят;
по сиглите на преписите;
по хронология.

В края на раздел „Физиологът“ може да бъде намерена кратка библиография на
основните издания и изследвания върху тази средновековна творба.
Преписите на славянския превод на Византийската редакция на Физиолога се
отнасят към три различни редакции (три отделни превода на независими гръцки
9

В английския вариант на сайта съотв. Home, Physiologus, Copies, Beasts and Birds, Lexis, Appendix.
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версии), а структурата им варира дори в рамките на един и същ превод. Те не
само съдържат различен брой слова в зависимост от превода, към който
принадлежат, от степента на съхраненост на ръкописа, в който се намират, и от
целенасочената редакторска намеса, но тези слова могат да бъдат подредени в
различни комбинации. Някои преписи пък съдържат контаминирани версии на
отделни слова. Ето защо сложната им структура е представена в раздел
„Преписи“, където те са разделени на групи, съответно Първи, Втори и Трети
превод и Смесени (контаминирани) слова.
Изданието на оригиналните текстове на славянския Физиолог от
Византийската редакция, е поместено в раздел „Зверове и птици“. Тъй като
словата за отделните животни се намират на различно място в преписите или пък
понякога липсват, за удобство при сравняването преписите са издадени слово по
слово, а самите слова са подредени по азбучен ред в падащото меню. На
страницата на всяко слово може да се види изображение на съответното животно
или птица – миниатюра от средновековен ръкопис, да се научат названията му на
старобългарски, гръцки и латински език, както и да се прочете кратко описание
на основните му свойства. По-долу, в рамките на всеки един от трите превода, са
публикувани оригиналните текстове, които се отнасят към него. Те са
представени по два начина – сравнени помежду им и в пълен текст, поместени
като двойки гнезда:

Фиг. 2. Страница от изданието, представяща едно от словата.

Сравнението на преписите е направено в специален сравнителен прозорец, който
съдържа всички текстове, представени паралелно един под друг, в хоризонтални
редове, които могат да бъдат произволно дълги в зависимост от обема на текста.
Прозорецът позволява преместването на интересуващата ни част от текста в
зрителното поле. Под славянските преписи, в случаите, когато е налице, е
89

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 52, 2011

поместен и сравнителен гръцки текст, а предпоследният ред съдържа кратки
коментари. Най-долният ред на сравнителния прозорец е снабден с номерация,
която позволява да бъде посочено/цитирано всяко конкретно място от текста
(напр. без вод¹ : Елен / Втори превод, (препис) Г: 263, вж. Фиг. 3).

Фиг. 3. Сравнителен прозорец с номерация на последния ред.

Фиг. 4. Едновременно сравняване на слова от различни преводи.
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Когато текст за един и същ звяр или птица се съдържа в два или и в трите
превода, сравнителните прозорци могат да бъдат отваряни едновременно и да
бъдат сравнявани паралелно текстове от различни преводи (Фиг. 4).
Същевременно всеки отделен препис може да бъде прочетен и в неговия пълен
текст. Пълните текстове се намират в отделни прозорци, чиито редове са също
номерирани, за да се улесни точната идентификация на определено място от
текста (Фиг. 5):

Фиг. 5. Слово от Физиолога в пълен текст.

Съставът и структурата на самите преписи на Физиолога могат да бъдат
намерени в раздел „Преписи“, където са систематизирани на няколко страници
според преводите, които отразяват. Те са подредени азбучно, означени със сигла
и съкратено название. За всеки препис се дава информация за местонахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни
за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има най-малко две
таблици: едната от тях представя съдържащите се в преписа слова в азбучен ред,
а втората – тяхната последователност в ръкописа, най-често в сравнение с
останалите преписи от същия превод. В някои случаи, когато преписът има посложен състав (например когато съдържа два физиолога от различни преводи),
той е представен с помощта на съответни таблици, които биха помогнали за подоброто му възприемане (вж. Фиг. 6).
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Фиг. 6. Представяне на препис – обща информация и състав.

В раздела „Преписи“ са публикувани като приложение и две текста, свързани с
Физиолога, които не се отнасят към Византийската редакция, но са разпространени в южнославянската ръкописна традиция. Това са Откъсът от
Физиолога (който се състои от три слова – за феникса, за орела и за пеликана, и
представлява ексцерпт от Александрийската редакция) и единственият известен
славянски препис на т.нар. Псевдо-Василиева редакция.
Съществена част от сайта представляват динамично формиращите се речници
на употребените в оригиналните текстове на Физиолога думи, които са особено
полезни за езиковедите. В сегашния си обем електронното издание на Физиолога
съдържа 11 461 български и 704 гръцки словоформи. В речниците те са
представени без лематизация, в техния оригинален, извлечен от преписите вид,
като всички правописни и графични варианти на употребените в съответните
текстове лексеми са подредени в азбучен ред.
Речниците се създават динамично в зависимост от предпочетения обхват,
който се избира чрез падащите менюта „Слова“, „Преводи“, „Преписи“,
„Текстове“. Обхватът ограничава съдържанието на речника само до думите,
съдържащи се в избраното слово, превод, препис и (български или гръцки) текст.
Ако в някои менюта бъдат избрани „Всички“ стойности, то създаденият речник
ще съдържа думите от всички слова, преводи или преписи, вж. Фиг.7:
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Фиг. 7. Речник, съдържащ словоформи от словото За вълка.

Всяка дума от речника лесно може да бъде намерена в самия оригинален текст,
което позволява тя не само да се представи в контекста, но и да се видят
съответните разночетения, които дават останалите преписи на същото място.
След кликване върху думата се отваря нова страница в браузъра, където се
показват всички слова и преводи, в които тази дума се среща, както и позицията
ѝ във всеки препис, означена с номера, който се намира на последния ред на
отворилия се сравнителен прозорец (Фиг. 8).

Фиг. 8. Търсене на дума от речника в нейния контекст.
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В раздел „Речници“ е на разположение и „Търсачка“, с която може в базата
данни да се търси както определена дума, така и думи, съдържащи произволни
комбинации от букви, надредни и специални знаци. Желаната комбинация се
избира с въвеждането ѝ посредством кирилска или гръцка клавиатура –
виртуална или компютърна. Използването на препинателните знаци точка, тире
или запетая като маски (wildcards) позволява да се търсят сходни словоформи,
думи с общ корен, както и думи с близки представки или окончания.

Фиг. 9. Търсене на думи с общи морфеми.

Последният раздел от главното меню, наречен „Притурки“, съдържа научен
превод на съвременен български и на английски език на славянския Физиолог от
Византийската редакция, снабден с коментар и бележки.
От съществено значение за разширяване на възможностите за работа, които
предлага сайтът Славянският Физиолог. Византийска редакция е предвидената
професионална версия, с помощта на която ще стане възможно да се копират и
свалят текстове. На този етап липсата на унифициран и общодостъпен фонт,
съдържащ глифове на старобългарски шрифтове, наложи използването на
изображения навсякъде, където са показани старобългарски и гръцки текстове.
Професионалната версия, която ще се появи в скоро време, ще позволи замяната
им с буквени редове, така че текстовете ще могат да се копират и използват за
научни и образователни цели.
Електронният сайт Славянският Физиолог. Византийска редакция е опит за
нов начин за издаване на средновековни славянски произведения. Наред с
информацията за историята на творбата и основните проучвания върху нея, с
резултатите от направеното археографско и текстологическо проучване той
представя пълните оригинални текстове на всички преписи като база данни и
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дава възможност за използването на значителен по обем материал за научни
цели. Същевременно „Галерията“ от средновековни миниатюри, както и
поместените в „Притурки“ преводи на съвременен български и на английски
език могат да разширят потенциалната аудитория на сайта към студенти,
ученици и любители на средновековната литература и изкуство. Сайтът е
достъпен в публичното пространство от началото на м. март 2011 г. на адрес:
http://physiologus.proab.info/.
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The Edition of the Curzon Gospel: A New Step in the Study of Mediaeval
Slavonic Written Culture
The Curzon Gospel is a Middle Bulgarian manuscript kept in the British Library in
London (Add. Ms. 39, 628). It contains 198 ff. The beginning of the Gospel by
Matthew and the end of the Gospel by John are missing. It is reliably datable to c.
1354 since it contains an Easter table (calendar) beginning with the year 1354. Until
the publications by Cynthia Vakareliyska, this manuscript has not been known to the
scholarly community of palaeoslavic studies and has not been used in the scholarly
research both on the history of the Gospel and on the history of the Bulgarian
mediaeval literary norm and language. Now, due to the excellent edition by
Vakareliyska, it becomes possible to use the manuscript and the ones closely related to
it as a comparative point in several fields, such as the textual tradition of the Gospel
and calendar in the Byzantine world, the history of South Slavic languages, and
mediaeval procedures of copying and compiling of liturgical books.
The book consists of two volumes: the first one contains the edition and the second
offers a competent and thorough analysis of the textual and linguistic features of the
Curzon Gospel and large-scale juxtapositions with other manuscripts, predominantly
Gospel sources, both Slavonic and Greek.
The core of the first volume is an annotated transcription of the Curzon Gospel.
Vakareliyska renders the manuscript’s text with minimum scholarly intervention, i.e.
division of the scriptio continua, division of the text into verses (according to the
present-day critical editions of the Gospels), and numeration of the lines. She
preserves the original orthography of the source as well as the spelling of the later
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notes. In particular, the transcription of the first 35 folios is not an easy task because
they are badly damaged. Vakareliyska uses various technical devices in order to
decipher convincingly as much as possible. She transcribes the text precisely and
leaves no room for speculation about the illegible letters and signs – her
reconstructions are clearly noted. For the verses which are completely illegible in the
Curzon Gospel, she provides the text of the 10th-11th-century Glagolitic Codex
Zographensis printed in a smaller size, so that the reader can follow the text and, at the
same time, be aware that these lines are supplementary.
What is more important and what distinguishes this edition of a Middle Bulgarian
manuscript from other similar publications is that the transcription of the text is
accompanied by numerous variant readings excerpted from thirteen carefully selected
sources. In particular, sources from the (so-called) canonical corpus of Old Bulgarian
(Old Church Slavonic) Gospels plus the East Slavonic Ostromir Gospel of 1056/7
(which closely renders an Old Bulgarian Vorlage) and seven later Gospel manuscripts
of the 12th-14th- century: five Middle Bulgarian and two Serbian ones. As a matter of
fact, in her discussion of the textual peculiarities of the manuscript chosen for the
edition, Vakareliyska juxtaposes many more sources: 133 Slavonic manuscripts,
mostly Gospels, but also Greek and Latin calendars. The complete list of the sources is
given in a well organized appendix where their date, origin, language, orthography,
place in which they are kept, as well as editions (if any) are listed. Many of her sources
are manuscripts consulted de visu. This rich apparatus of variants allows for wellgrounded conclusions about the Gospel textual history and linguistic variation in
mediaeval Slavonic culture.
Only on the basis of this rich collection of comparative material it became possible
for the author to identify the textual family to which the Curzon Gospel belongs and to
elucidate its specifics. At the same time, the large picture of variants contributes to the
discussion of the general methodological question: how to distinguish intentional
revisions by editors from spontaneous changes by scribes, particularly in the texts
which were largely used by the Church, such as the New Testament and Psalter. This
laborious type of edition contributes also to the study of the interrelations of the three
types of Gospel manuscripts in the Byzantine and Slavonic traditions: Four Gospels
(Tetraeuangelia), often accompanied with liturgical instructions, Short Lectionary
Gospels, and Full (Long) Lectionary Gospels. Furthermore, the study sheds light on
the variation of those Byzantine variant readings, which are not well represented in the
current critical editions of the Greek New Testament. The latter aspire to reconstruct
the earliest stage of the text transmission of the Gospel which in many cases differs
from what 9th-11th-century Byzantine and medieval Slavonic sources witness.
In Vakareliyska’s book, the transcription of the text is preceded by an analysis of
the manuscript’s codicological, palaeographic and some orthographic features. In this
section she also comments on the provenience of the Curzon Gospel and on the
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principles of the edition. An important observation made here is that an archaic style
of writing, typical of the thirteenth century, was in use in the mid-fourteenth century.
The Curzon Gospel is datable to 1354, but the palaeographic analysis rather relates it
to the handwriting styles of the earlier century. Furthermore, it should be noted that
Vakareliyska competently scrutinizes the notes of the later editors who annotated,
commented, and edited the text copied by their predecessors. Thus, she elucidates the
reception of this manuscript in the subsequent tradition.
The execution of the Index verborum placed in the first volume was a laborious task
which required competence in different aspects of mediaeval Slavonic written culture.
It contains basic dictionary forms in reconstructed Old Church Slavonic (Old
Bulgarian) orthography and morphology and Greek equivalents (given in dictionary
forms and excerpted from the edition of the Greek New Testament by Nestle-Alland1)
for each lexeme. The main (reconstructed) forms of the lexemes are followed by all
the forms in which they are attested in the Curzon Gospel, and these forms are
accompanied by information on their grammatical characteristics and location (Gospel
chapter/verse). In some cases (mostly loanwords), two or more variants of the
dictionary (basic) forms appear, although only one of these variants is attested in the
Curzon Gospel, e.g. the dictionary form xananeiskъ/-nêiskъ is listed, but the
manuscript uses only xananeiska Mt 15:22, whereas the dictionary form of the
adjective “belonging to Pharisee’ only appears as fariseiskъ and not farisêiskъ —
which is expected since all the forms attested in the manuscript end in -eiskъ.
Apparently, Vakareliyska gives all forms known from existing dictionaries, such as
erixonъ/ erixa/ ierixa, although the manuscript studied uses only erixonъ (nom.=acc.
sg.) and erixona (gen. sg.) which are forms of erixonъ and not of erixa. The manner in
which the variants of the loanwords is given in the Index verborum is useful for the
further examination of the norm and the variation of morphological and phonetic
adaptation of the borrowings in the early Slavonic translations and, in many cases, this
variation could be used for the differentiation of textual versions of the Gospels. Still, I
would prefer to see the dictionary forms that are not derived from the forms attested in
the Curzon Gospel (but exist in other mediaeval manuscripts) written in brackets
because they are presented just for comparative purposes and do not reflect either the
choice of the textual version or the scribal practice witnessed by this particular codex.
An indisputable advantage of this index is that there are many references to
textological doublets and synonyms, for instance, “xula see vlasfimija.” Thus, the
index allows an analysis both of the textual version preserved in the Curzon Gospel
and of translation techniques.
On the basis of her exhaustive comparison with other Gospel sources, Vakareliyska
detects that, from textological standpoint, the Curzon Gospel is very closely related to
two other Middle Bulgarian manuscripts: the Banica Gospel and Dobrejšo Gospel.
1

E. Nestle, K. Aland et al. (eds), Novum Testamentum Graece (revised 26 th edn.) (Stuttgart, 1985).
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Thus, she identifies the only known so far and clearly defined textual family of
Slavonic liturgical Tetraeuagenlia. In the second volume of her book, “A Linguistic
and Textual Introduction”, Vakareliyska precisely characterizes the textual and
linguistic features of the common protograph of the Curzon Gospel, Banica Gospel,
and Dobrejšo Gospel, referred to as “DBC antigraph for Mark, Luke, and John”.
Further on, she outlines those features which distinguish the Dobrejšo Gospel from the
two other Gospel manuscripts examined. Next, she summarizes the features (textual
version, calendar structure, language, and orthography) typical for the Banica Gospel
and Curzon Gospel antigraph (“BC antigraph”). An important implication of this
identification ends with the scholar’s conclusion that, according to the textual
characteristics, the Banica Gospel is “younger” than the more conservative Curzon
Gospel. Moreover, in contrast to the opinion of the editors of the Banica Gospel, she
suggests that this codex is not likely to have been written in the thirteenth century; 2
rather, it was produced in the fourteenth century when the Curzon Gospel was written.
She correctly points out that these two manuscripts are later than the Dobrejšo Gospel.
Another important result of the author’s exhaustive comparison is that both
Lectionary Gospels and Tetraeuangelia were used for compilation of the DBC
antigraph. Moreover, in John 11:54, Vakareliyska notices a shift from a more archaic
version (closely related to the early Cyrillo-Methodian translation of the Gospel) to a
version which has more Preslav lexical variants. This is another example for a switch
between two textual versions in one manuscript. Her observation on the use of the socalled Preslavisms in the Gospel by John shows, once again, that not all of the lexemes
generally accepted to reflect the Preslav lexical redaction, are necessary to appear in a
given source and that they often coexist with earlier lexical choices (introduced by the
first translators of the Gospel). What I would personally avoid is the use of the terms
“Ohrid-associated lexicon” and “Preslav-associated lexicon”. I would rather prefer
“early”, or “archaic”, or “Cyrillo-Methodian” lexical stratum versus Preslav lexical
innovations, because the lexical preferences of the Preslav literati, at a relatively early
stage of the Slavonic Gospel text transmission, became widespread both in eastern and
western medieval Bulgarian lands, including the Ohrid region (as well as in mediaeval
Serbian and East Slavonic lands). Albeit these innovations originated in Preslav, they
soon became disseminated in the 10th-century southwestern Bulgarian territories and
many of them appear also in copies of texts which are believed to have been composed
in Ohrid, such as St. Kliment of Ohrid’s original homilies. Even if some of the
Preslavisms were not incorporated by St. Kliment himself, they were so deep-rooted in
the literary language that a later editor of his homilies could easily be able to replace
the more archaic lexemes with the preferred Preslav ones in the texts composed by St.
Kliment.
2

Dogramdžieva, E. & Rajkov, B. 1981: Дограмаджиева, E., Райков, B. Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII век. София.
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A special chapter in the book is dedicated to the orthography and language of the
Curzon Gospel and the peculiarities which distinguish it from the other two Gospel
manuscripts studied in detail by Vakareliyska. In her competent examination of the
orthographic and linguistic features of the Curzon Gospel, the author correctly discerns
the features of the norm(s) followed by the scribe (she assumes that the copyist tried to
imitate closely his Vorlage/antigraph), from the innovations coming from his dialect.
What is noteworthy is that she places her observations on a particular manuscript in
the context of much more general issues in mediaeval studies and in linguistics, such
as the factors for the decline of the cases in Bulgarian, or the character of linguistic
norm and authority in the Middle Ages.
Chapter 5 deals with the specifics of the Gospel by Matthew in the Curzon Gospel.
Its investigation provides insights into mediaeval practices of compiling texts from
more than one source. Vakareliyska observes that the scribe used two different sources
belonging to two different textual traditions of the pre-Athonite Slavonic Gospel. She
carefully follows the work of the compiler searching for reasonable explanations why
at a certain point he abandoned his initial source and replaced it with another (with
DBC antigraph). Thus, she is right to suspect that the DBC version, in all likelihood,
was the “house” Gospel version (pp. 292) for the scriptorium or monastery where the
scribe worked, but the beginning of this “house” codex (with the Gospel by Matthew)
was missing. Therefore, the scribe was forced to look for another source (Vorlage).
Yet, the version of Matthew’s Gospel that was available to him seems to not have been
satisfactory. Therefore, when possible, he immediately switched to the DBC version.
In this respect, the analogy that Vakareliyska makes with the technology of production
of the Serbian 12th-century Vukan Gospel contributes to the description of this process
of switch from one Vorlage to another, from one textual version to another in the
Middle Ages. Another important conclusion in this direction is the finding of
Vakareliyska that for a certain portion of the text, the scribe “either was consulting a
Greek source and supplying his own translation, or was quoting from memory” (pp.
292).
The chapter “A Tale of Two Menologies”, focusing on the calendar of the Curzon
Gospel, is a study which has much broader implications than just being a
distinguishing feature of a particular Gospel manuscript. It could serve as an excellent
basis for a future book on mediaeval Slavonic calendars and as a reliable methodology
of further studies of Byzantine-Slavonic symbiosis in the realm of calendars and
veneration of saints. The analysis is executed in three steps. First, Vakareliyska notices
that the common antigraph of the menologies of the Banica Gospel and Curzon Gospel
did not originally accompany the DBC textual Gospel version. Second, she discovers,
once again, the use of different antigraphs when the menology was compiled and
makes judgment as to which of the antigraphs used was preferable and more
authoritative. And third, she provides a detailed juxtaposition of the calendar of the
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Curzon and Banica Gospels with Greek calendars. By that she clearly outlines
different strata, more archaic and more innovative, in the antigraph of the Curzon and
Banica menologies and reaches thought-provoking conclusions about the process of
compilation of the mediaeval Bulgarian Church calendars seen in their Byzantine
context. For the latter juxtaposition, she looks for parallels of particular
commemorations not only in Gospel menologies but also in Typika and Menaia. The
rich corpus of sources consulted makes her conclusions convincing. Thus, she
identifies archaic layers in the calendar, such as characteristic for Pre-Basilian
Constantinople Typicon, and Italo-Greek influence. In this part of the book,
Vakareliyska’s analysis contributes to the scholarly debate about the Western and
Italo-Greek components in the early Slavonic literary production. Moreover, her
discoveries about the Slavonic calendars will be useful also for the study of the history
of the Byzantine calendar.
The edition and study of the Curzon Gospel reaches far more results from what is
expected from an edition of a particular manuscript: Vakareliyska’s outstanding
analysis contributes to our understanding of the process of text transmission, language
and calendar changes, compilation methodologies and philosophy, interaction between
norm in writing and usus loquendi. What is even more important, the scholar’s study
deepens our knowledge of the modus operandi and cogitandi of mediaeval scribes:
about their attitudes towards their sources, about the freedom or lack of freedom to
introduce changes, about their knowledge, qualifications, and preferences. To
conclude, despite the fact that Gospels and Psalters have the best ‘survival rating’
among the other types of mediaeval books, I am convinced that it is reasonable to
make the effort to edit and analyze this particular Gospel manuscript: the Middle
Bulgarian Curzon Gospel, because of the following reasons, which also summarize the
main findings of the book:
First, the Curzon Gospel has been an unknown Middle Bulgarian source. Not only
does it preserve portions of the text which are missing in the Banica Gospel and has
more conservative text than the Banica Gospel, but more importantly, through its
examination, Vakareliyska identifies a textual family of three Bulgarian liturgical
Tetraeuangelia. By studying this family, she elucidates the process of introducing
alterations and of compiling antigraphs.
Second, on the basis of juxtaposition with many other Gospel witnesses, the author
draws important conclusions about the interaction between Lectionary Gospels and
Tetraeuangelia: these points in her research will be of interest not only to scholars
dealing with mediaeval Slavonic manuscripts but also to Byzantinists.
Third, as Vakareliyska characterizes it, the Curzon Gospel seems to have been a
“working” manuscript, a manuscript used in everyday practice without luxury
decoration and without being particularly kept from damage. Its study gives an idea of
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the everyday use of Gospel text, of routine practices of scribes and clergy in a church
or monastery.
Fourth, the book provides a solid ground for the understanding of the Church
calendar history as reflected in mediaeval Slavonic sources. In this respect, the edition
and the examination of the menology of the Curzon gospel will be appealing to and
useful for both Byzantinists and Church historians.
Fifth, Cynthia Vakareliyska has the talent to place all her observations of the
particular features in a much broader perspective: the general context of scholarly
debates on significant issues of palaeoslavic studies, such as the decline of cases in
Bulgarian, the Italo-Greek and Western influence on mediaeval Slavonic literary
production and Church practices, Preslav lexical redaction, history of the Gospel text
in its liturgical versions, process of text transmission, differentiation between new
translation, revision, and spontaneous scribal changes, Bulgarian-Greek bilingualism
and the use of secondary Greek sources in the process of text editing, primary and
secondary Graecisms, literary norm and interference of the spoken language, scribes’
attitudes towards textual versions: authoritative textual versions or preferred textual
versions, and several others.
To sum up, we have an exhaustive analysis of a clearly defined textual family which
makes possible to scrutinize scribes’ practices and the extent of their intervention in
the texts which they were copying. The expert examination of various textual,
linguistic, and calendar components of this family and particularly of the Curzon
Gospel makes a valuable contribution to various fields of mediaeval studies and
linguistics and suggests solutions of debatable questions and unclear points in
humanities. The book by Cynthia Vakareliyska becomes one of the most reliable
resources for further examination of medieval Slavonic Gospels and brings
textological investigations, language history, and the study of mediaeval mind to a new
level.
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News from Uppsala
A recent dissertation titled Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Exempel marialyriken
(Polish Interwar Poetry: A Paradigm Shift. The Case of
Marian Lyrics) has been publically defended by
Marousia Ludwika Korolczyk . Details about the
event, including an abstract, are given bellow.

The dissertation was publicly examined on December 10th, 2011, in Ihre Hall, Centre
for the Humanities, Uppsala University. The defense was conducted in Swedish.
Abstract
Korolczyk, M. L. 2011: Polish Interwar Poetry: A Paradigm Shift. The Case of Marian
Lyrics. (Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Exempel
marialyriken.) Norma, Skellefteå. 226 pp. Uppsala ISBN 978 91 7217 094-8.
The dissertation examines how medieval poetic tradition was reactivated in the
production of poetry from the period between the two world wars—the Polish interwar
period, defined here as one of literary transition. The positioning in regard to certain
literary conventions and the quest for a new normativity that is so prevalent in interwar
poetry is also reflected in the era’s poetry on the theme of Mary. Marian lyrics, owing
to their strong position in Polish literature (but also by dint of their role in Polish piety
and national identity), serve as an indicator in identifying and defining certain poetic
processes. Central to this are the respective relationships of Marian themes to tradition
and to the poetic norms of the era: is a given poem located along the traditional axis (if
so, which), does it run counter to it, or is it an innovation?
The poems analysed—Julian Przyboś’ Heavenly Blue, Jerzy Liebert’s Litany to the
Virgin Mary, Tytus Czyżewski’s De profundis, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s
The Black Portrait, Józef Czechowicz’ pious rhymes—represent disparate poetic
models: the Krakow Avant-garde, Catholic literature, formism/futurism, the circle of
Skamander, the Poetics of the Third Sphere in the Second Avant-garde. Reflected here
is the broad spectrum of the period’s poetic trends, tendencies, and constellations—as
are the historical and literary events of the era. Despite important differences in the
poetic/aesthetic models, in these poems it is possible to identify shared characteristics
relevant to this study, that is, elements of medieval poetry. The identifying criterion for
these elements here is the concept of dogmatic formal language. In the poems
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medieval poetics are transformed into their own modern form and integrated into the
respective poetic models. No other literary epoch offers what the poets are seeking
better than poetic formal language modelled on medieval liturgical language.
The five poets all participate in what has been called the interwar paradigm shift in
Polish poetry—a parameter that only indirectly relates to modernism. The term high
modernism (in the sense of the culmination of Polish poetic modernism) can serve to
summarize the historical and literary delimitations and definitions in the study. As
interwar poetry is indeed part of the definitive emergence and full expansion of
modernism in Polish literature, serving as a link between tradition and innovation,
such a study of the influence of high modernism and Marian lyrics on each other
aspires to reflect general processes in the poetry of the time.
Keywords: Polish poetry, interwar period, paradigm shift, Polish high modernism,
Marian lyrics, medieval aesthetic canon, dogmatic form, liturgical hymn
Marousia Ludwika Korolczyk,
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